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Głosy z otchłani. 
Pod powyższym tytułem berliński 

„Rul* zamieszcza list z Moskwy, z 
którego przytaczamy poniżej szereg 
ustępów: 

»„„Pan pyta mię, 
i jakie mamy widoki na przysz- 

co się u nas 
— 

L łość. Źle się nam dzieje, i przyszłość 
nasza przybiera ponure kształty. Ileby 
"Europa nie pisała o dzisiejszej rosyj- 
skiej rzeczywistości, nie przedstawia 
ona całej zgrozy przeżywanych przez 
nas czasów. Ilość wykonanych wyro- 
ków śmierci liczymy setkami, a nawet 
tysiącami. Sam Zarząd polityczny nie 
zdaje sobie sprawy z tego, co czynią 
jego oddziały na prowincji, a zwła- 
szcza na kresach. Wiele mówi się o 
tem, iż tortury są stosowane powszech= 
nie i że są one tak dalece wyszu- 
kane, iż pomysłu ich mogliby poza- 
zdrościć nawet byli siepacze sto- 

- łeczni, Odżywianie śledziami przy cał. 
kowitym braku wody stało się zja- 
wiskiem spowszednialem; sam widzia- 
łem ludzi, względem których zasto- 
sowano ten sposób napomnienia. 

„Co do aresztów to nawet zby» 
teczna mówić. Są rodziny, gdzie wszy” 
scy członkowie są uwięzieni, nie wyłą- 
czając nawet niemowląt. Niema prawie 
ani jednego domu, w którym w ciągu 
ub. miesiąca nie dokonano rewizji i 

raresztów. Dawniej gdy wybuchł terror, 
Zawsze wiedzieliśmy, gdzie mniej wię- 
cej, w jakich sferach, zostaną zarzą- 
dzone areszty; dziś w tym wzgłędzie 
nie nie sposób orzec, ujęciu ulegają 
wszyscy według widzimisię czekis- 
tów. Odbiera się wrażenie, iż pewna 

mniejsza szęść mieszkańców Związku 
Sowieckiego postanowiła zaareszto- 
wać i zgnębić drugą część ludności. 

Z powodu przepełnienia zakładów wię: 
ziennych śmiertelność w nich okropna, 
co rzecz prosta bolszewikom na rękę, 

Dzeń po dniu cełem opróżnienia 
więzień wysyła się etapem wielkie 
-partje więźniów, do Solowek, Nary- 

mu i innych miejscowości. Niezadługo 
te obszary staną się najbardziej za- 
ludnione w naszym kraju. 

„„.„Jaka nasza nadzieja na zbawie- 

nie. Niech się Pan zastanowi: my 
całkowicie bezsilni, a wobec nas stron- 

niectwo niewielkie wprawdzie, ale skła 

dające się z mętów całego świata bez 
czci, sumienia i litości, na czele któ- 

rych stoi gerstka awanturników i ban» 

dytów. Przemoc ta jest uzbrojona od 
stóp do głowy i zorganizowana w 

olbrzymi aparat państwowego . Zarzą: 
du politycznego. My nie pojmujemy 
zgoła, dlaczego Europa i Ameryka 
wbrew zdrowemu rozumowi i stale 
wygłaszanym gromkim mowom po- 

pierz i żywi bolszewizm rosyjski, a 

wraz z nim bolszewizm światowy. 

..„Bolszewicy właściwie trzymają 

się jedynie dzięki stosunkom ekono- 

micznym z Europą i Ameryką. Bez 

tych stosunków oni nie przetrwaliby 

nawet pół roku, | $ 8 
Kraj nasz nie zgoła nie ma. Żyje 

z dnia pa dzień. Dotkliwie daje się 

odczuć we znaki brak zagranicznej 
bawełny. Gdyby przemysł włókien- 
niczy pozbawiono tego surowca, to 

połowa jego stanęłaby w niespełna 
miesiąc. Brak aparatów, maszyn, tka: 
nin, niema nawet śledzi. Zbożetwobtc 
braku wywozu straci rychło swą war- 

tość i wtedy powstanie całe włościań- 

stwo; 
Cóż tu zresztą wisle dowedzić i 

wyliczać, tać przecież wszystko to 

jest wiadome i jasne, jak tabela mno- 
żenia, jeżeli nawet cały świat zerwie 
stosunki dyplomatyczne z Sowietami, 
nie ulękną się ene i jedynie dla ho- 

oru będą klęły gniły Zachód, Ale 

dech tyłko zaniecha się prowadzenia 
z niemi handlu, nie stanie ich nawet 

' па protesty, sami ukiękną — „róbcie 

z nami co się wam żywnie podoba, 
byle tylko ocalić nas od wlasnych 

włościan i robotników". 
Interwencja Zachodu przybrała 

ksztali najzupełniej widocznej, niekry- 

jomej pomocy rosyjskiemu bolsze- 
wizmowi, który oddycha tylko hand. 
lowemi stosunkami z Zachodem, jak 
konający tlenem. Niech Się wreszcie 

położy iemu kres, wolajcie za tem, 
Żądajcie tego,  błagajcie © to, po- 

losu, nie na- 

długo, nie bójcie się, nie wyginiemy... 
tymczasem, dobrze czy też Źle to 

dla przyszłych stosunków, rośnie w 

Rosji nienawiść do tych, którzy roz* 
myślnie, lub nierozmyślnie pomagają 

naszym dozorcom więziennym i CO- 
raz częściej słychać glosy: «Niechby 

ju nich też takie życie rozpoczęło 
" ćSię, dowiedzieliby się tedy, jak to wy- 

pada ze zbójcami kumać się, kradzio- 
ne rzeczy nabywać i złodziejem wy- 
trychy sprzedawać». 

A cóż jeżeli się doczekamy? W 
pewnych krajach bardzo się jakoś na 
kiereńszczyznę zanosi, a za nią toć 
przecież wiadoma i jedyna droga... 

Otóż ma Pan odpowiedź ma za: 

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu fub z 
zagranicę 7 zł. Konto czekowe w P. K. 0. N 

  

przesyłką pocztową 4 zł. 

RA Redakcja rękopisów niezamówionych nie 

Dni żałoby © Rumunii. 
BUKARESZT, 22 7. PAT. W ciągu dnia wczorajszego 

około 40 tys osób przesunęło się przez salą złotą w pała- 
cu królewskim, gdzie złożona została trumna ze zwłokami 
z Ferdynanda. Katafalk otoczony jest kwieciem i wień. 

cami. 

       

Król Aleksander wyjechał do Bukaresztu. 
BIAŁOGRÓD. 22 7. Pat. Król Aleksander oraz dełegaci parlamentu 

i wojskowości odjechali dziś do Bukaresztu na uroczystości pogrzebowe. 

Żałoba w Polsce i Czechach. 
WARSZAWA, 22 7. Pat. Dnia 24 bm jako w dniu pogrzebu króla 

rumuńskiego Ferdynanda |, na wszystkich gmachach państwowych w Polsce 
zawieszone zostaną flagi państwowe, opuszczone na znak żałoby do poło- 
wy masztu. 

PRAGA. 21—Vil. PAT. Z powodu śmierci króla rumuńskiego na 
wszystkich gmachach publicznych w Pradze wywieszono żałobne sztanda- 
ry. Flagi na gmachach prezydenta republiki oraz poselstw zostały opusz* 
czone do połowy masztu. Prezydent republiki w charakterze najwyższego 
dowódcy sił zbrojnych zarządził, aby cała armja przybrała żałcbę, 

Książe Karol nie może wrócić. 
BUKARESZT 22—VIl. PAT. W odpowiedzi na Informacje, 

jakie ukazały się w prasie niemieckiej i RE oficjalne koła 

rumuńskie podają wiadomości, źe sprawa ewentualnych pretensyj 
księcia Karola do tronu rumuńskiego została wyraźnie uregulo- 
wana aktem konstytucyjnym z dnia 4 stycznia 1926 roku, który 

był ratyfikowany przez wszystkie partje polityczne. Zmarły król 
Ferdynand miał prawo zezwolić na powrót ks. Karola do 
Rumunji, tymczasem król nie przywołał księcia do swego łoża. 
Pozatem testament zmarłego króla stwierdza jasno, że prawa 

do tronu winny przypaść ks. Michałowi, którego już cały, parla- 
ment uznał jako króla, następcę Ferdynanda na tronie rumuń- 
skim. Ks. Karol nie może więc wrócić do Rumunji. 

PARYŻ, 22—VII. PAT. „Le Matin* ogłasza oświadczenie ks. Karola 
stwierdzające, iż żałuje on, że nie może obecnie złożyć deklaracji, jakiej 
wymaga nowa sytuacja. Książe zwrócił się telegrafcznie do rodziny, wyra- 

żając życzenie wzięcia udziału w uroczystościach pogrzebowych, dotych- 
czas jednak nie otrzymał żadnej odpowiedzi. 

Pomoc Ojca św. dła Palestyny. 
JEROZOLIMA, 22. VII. PAT. Żydowka agencja telegraficzna 

donosi: Patrjarćha katolicki w Palestynie msg. Baraladini otrzymał 

od Papieża 50.000 lirów włoskich na fundusz pomocy dla po- 
szkodowanych wskutek trzęsienia ziemi w Palestynie. Papież 
prosi. patrjarchę o nadesłanie wyczerpującego sprawozdania, do- 

tyczącego szkód wynikłych w miejscu świętem wskutek _trzęsie-. 
nia ziemi. 

Rocznica rządu Poincarego. 
PARYŻ, 22—VII. Z okazji rocznicy utworzenia obecnego rządu człon- 

kowie gabinetu ofiarowali Poincaremu nadzwyczaj rzadki egzempliarz wspa- 

niale wydanej pierwszej powieści Roberta de Fleurs z następującą dedy- 

kacją: Rajmundowi Poincaremu, naszemu przewodniczącemu, wodzowi 

dusz naszych i poczynań w dowód wdzięczności i uznania*,—poniżej któ- 

rej figurują podpisy wszystkich ministrów. 

Demonstracja floty czerwonej. 
MOSKWA, 22—VIl. PAT. Flota bałtycka wyjechała z Kron: 

sztadtu w celu odbycia manewrów w zatoce. Komisarz wojny 

i marynarki oraz członkowie rewolucyjnej rady wojennej wezmą 

udział w tych manewrach. 

Finlandja nie pertraktuje z Sowietami. 
HELSINGFORS, 22—VIl. Pat. Z powodu wiadomości, które ze źró- 

deł rzekomo fińskich ukazały się w prasie estońskiej, jakoby wznowione 

zostały pertraktacje o pakt nieagresji między Sowietami z Finlandją  tutej- 
sze ministerstwo spraw zagranicznych komunikuje, że żadne króki w tym 

pm nie zostały podjęte ani ze strony sowieckiej, ani ze strony fin= 

andzkiej, 

Udekorowanie gen. francuskiego w Kownie. 
KOWNO, 22'VII. PAT. Wczoraj odbyło się tu uroczyste wręczenie gen. 

Le Rond litewskiego krzyża wojennego. Wieczorem premjer Woldemaras wy: ° 
dał pożegnalny obtad na cześć generała. Dziś rano gen, Le Rond wyjeż 

Gajasą podróż do Rygi. : RA 

Nowa niewola murzyńska. 
PARYŻ, 22-Vii. PAT. Agencja Havasa dowiaduje się, że do Rosji przybyło 30 

murzynów „2 Ameryki Półzocnej._ Mają oni być „specjalnie wyszkoleni, aby aslępnie 
móc działać w charakterze agitatorów komunistycznych wśród ludności murzyńskiej w 

TE Olbrzymi pożar lasów. 
RYGA, 21-VII. PAT. W ostatnich trzech dniach szerzył się w okolicy Gri- 

wa na południe od Dynaburga pożar lasów, który zaiszczył 100 ha wartościo- 
wego lasu. Płomienie zagrażały miastu Iłłukszta, tak że musiano dla akcji ra- 
tunkowej mobilizować setki mieszkańców oraz zawezwać do pomocy baątaljon 
wojska. 

Biskup Bandurski honorowym obywatelem 
Lwowa. 

LWÓW, 22—VIHi. PAT. Rada miejska na wczorajszem posie- 
dzeniu nadała ks. biskupowi Władysławowi Bandurskiemu z 

okazji 40 lecia jego kapłaństwa obywatelstwo honorowe m,Lwowa. 

Powrót por. Jani z niewoli bolszewickiej, 
W dniu 21 b. m. o godz. 16 m. 30 w pobliżu słupa granicz- 

nego (rej. Radoszkowicz! władze sowieckie wydały specjalnej 
komisji, więzicnego od dluższego czasu porucznika Jani z 10 ba- 
onu KOP. : 

W skład komisji odbierającej por. Jani weszli przedstawi- 

ciele wojskowości z płk. Pytlem na czele oraz przedstawiciele 
władz administracyjnych starostowie pow. Mołodeczańskiego— 
p. Piekutowski i Wilejki—p. Nitosławski. Porucznik Jani, are- 
sztowany za przypadkowe przekroczenie granicy i ranny na- 
stępnie podczas przewożenia go do Mińska, obecnie jest zdrów 

jakkolwiek wygląda nieco wymizerowany. ; 

ET EST TEATRO TTT TT DISK S TTT 

tanie, jak żyjemy ! па со роК!аба- -— — — 
polanie lej Niezbyt wescio, Ale | PTOL Dr. Z. SOWiski 
cóż czynić, „Panu przęcież bliżej do choroby wener. i skórne 

PRZEPROWADZIŁ SIĘ ° tych, od których zależy, by się 
wszystko to zmieniło — pomóżcie | па ul. CIASNĄ Nr 3, m. 6. 
więc nam“, 

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n—ru 20 groszy. 
Opłata pocztowa niszczona ryczałtem. 

zwraca. | 

BARANOWICZE -- ak Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ui Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa 80 
GRODNO — Piac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
ŁIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

ODDZIAŁY: 
NIEŚWIEŻ — 

POSTAWY — 

ŚWIR — uł 

Odpowiedź prof. Herbaczewskiego 
Gdy przed dwoma  mniejwięcej 

miesiącami przybył do Wilna profesor 
Herbaczewski z Kowna, oświadczył, 
iż celem jego podróży jest udanie się 
na uroczystości związarie ze sprowa- 

dzeniem zwłok Juljusza Słowackiego; 
Herbaczewski namawiał czynniki mia- 
rodajne w Kownie, by wydelegowały 
kegoś specjalnie na tę, nic z polity- 
ką nie mającą wspólnego, uroczystość, 

aby tem kłam zadać opinii europej- 

skiej, w której przekonaniu Litwa, in- 

spirowana przez czynniki zewnętrzne, 

przeobraziła się w jakiś bezmyślny 

subjekt ślepej polonofobji. Rząd ko- 
wieński za radą profesora Herbaczew= 

skiego nie poszedł. — Dlaczego zatem 
Herbaczewski wyjechał na własnę rę: 
kę? — Oświadczył on w przejeździe 

przez Wilno, że tej strasznej tragedji 
historycznej, której dzieckiem jest dzi- 

siejsza granica polsko-litewska, z po- 

mocą winny przyjść duchy. Nie te ze 

stolików spirytystycznych, ale te duchy 
narodów, które im przewodzą, które 

wcielone są w artystów, poetów, uczo- 

nych. Ci łatwiej się mogą ze sobą po- 
rozumieć w płaszczyźnie uczuć wyż- 

szych, w imię wspólnych ideałów — 

dla wspólnej, pięknej, potężnej tra- 

dycji. 

Profesor Herbaczewski jest też po” 
litykiem i to w kwestjach tyczących 

'Litwy dobrze zorjentowanym. Jego 

zapatrywania na kwestję połsko-litew- 
ską są dobrze znane, chociażby z 

ostatnich licznych wywiadów udzielo- 
nych prasie polskiej. Jest on wyrazi- 

cielem projektu stwórzenia Litwy dwu- 
kantonalnej. Obecnie dzieli on Litwę 

na dwie: chłąpską. kowieńską i s2la- 
checką— wiłeńską. Herbaczewski jest 

zdania, że te dwie Litwy egzystować 

oddzielnie nie mogą i połączyć się 
muszą. Stoi on na stanowisku czysto 

tradycjonalnem, w tem tylko widząc 

sposób rozwiązania tak tragicznie po- 

wikłanej kwestji.—W tem wszystkiem, 

stojąc na stanowisku państwowości 

litewskiej, nie może być w żadnym 
wypadku uważany przez czynniki 

rządowe, które się ;z jego zapatrywa* 

niami mogą nie zgadzać, za zdrajcę. 

Dlaczego zatem „Łietuvis*, organ 

rządzącege stronnictwa «tautininków» 

zamieścił artykuł, fw którym  bezpo- 

średnio wzywa czynniki rządowe do 

skazania Herbaczewskiego na banicję, 

do zamknięcia mu'drogi powrotnej do 
Litwy? — Rozumiemy, jak bolesnem 

echem odbić się może ta insynuacja 

w sercu szczerego patrjoty litewskie 

go, jakim jest Herbaczewski. Czyżby 

nikt w dzisiejszem Kownie, czyżby 

nawet partja t. zw. konserwatystów 

litewskich (tautininków), zdaje się naj- 

bliżej teorji Herbaczewskiego stojąca, 

jeszcze na tyle zaangażowana była w 

podłą agitację partyjną, tych kowień- 

skich partyjników, którzy ma ślepej 

nienawiści do tradycji własnego: naro» 

du buduja! sobie własne karjery po- 

lityczne—ażeby za czysty patrjotyzm 

„skazywać miała na banicję?! Bowiem 

wszystko zarzucić można prof. Her- 

baczewskiemu, ale nie brak patrjo- 

tyzmu litewskiego. 

Wydaje się, że są tam ludzie, 

którzy już nie dla ratowania intere- 

sów politycznych i gospodarczych 
jak socjaldemokrata Kajrys, ale po- 

prostu dla ratowania duszy i honoru 

narodu litewskiego, usiłują nawrócić 

grzęznącą nad brzegiem przepaści 

Litwę, na drogę prawdziwego odro- 

dzenia. Jednakże wewnętrzny chaos— 

spadek po rządach poprzednich, ta- 

muje wszelką inicjatywę. Rząd Wal- 

demarasa rozpędzil sejm, zniszczył 

rozpanoszene  partyjnictwo gubiace |. 

państwo, lecz w obronie przed reakcją 
opozycji chroni się pod skrzydła... 

szamęrowane huzarskiemi munduramį 

a la Plechowiczius, pod skrzydła 

sołdateski kowieńskiej. | płaci teź 
Wałdemaras wysoki haracz tym pre- 

torjanom, dając im cząstkę w rządzie i 

rodzą się też takie dziwolągi, jak 

zabronienie używania słowo Kowno 

a zastąpienie go wszędzie Kaunas 
pod... groźbą kar(!) 

Na takim to tłe koszar i stanu 
wojennego wyrastają podobne kwiatki 
jak ostatni artykuł „Lietuwisa". 

W odpowiedzi dyrektor Polskiej 
Ajencji Telegraficznej otrzymał pismo 

treści następującej: 
Wielce Szanowny Panie Dyrektorze! 
Za łaskawem pośrednictwem P. A. T. 

podaję do publicznej wiadomości następują 
cej treści swoje oświadczenie: 

Organ litewskiej partji Tautininków 
<Lietuvis» publikuje, że ja bez zgody rządu 
litewskiego przebywam w Polsce i grozi, że 
będę skazany na banicję. <Lietuwis> zrobił 
niesłychany kawał polityczny. Więc jak to— 
obywatel Litwy J. A. Herbaczewski z wie- 

dzą rządu litewskiego bawi w Polsce, wo- 

bec Polaków manifestuje lojalność dla te- 

goż rządu, robi wielką reklamę dla Litwy i 

za to «Lietuvisr ma zamiar wypędzić go z 

ojczyzny, która jeszcze nie jest prywatną 

własnością p redaktora tegoż pisma. Gdzie 

logika? Gdybym zohydzał rząd litewski w 
Polsce, czy nie zasłużyłbym na pochwałę 

<Lietuvisa»? Takiego kawału politycznego 

nawet satyryczne pisma nie mogą wykom- 

binować. i 

Na szczęście rząd litewski ma zawiele 

rozumu politycznego, aby nad tego rodzaju 
pogróżką przejść do porządku dziennego. 

Jeżeli bowiem popełniłem zdradę wobec 

Litwy, to podlegam sądowi litewskiemu, a 

nie osobistej animozji p. redaktora <Lie- 

iuvisa>. 
W wywiadach ze mną oraz w artyku- 

łach moich, opublikowanych w prasie pol- 

skiej, nie powiedziałem nic uwlaczającego 

honorowi Litwy i dlatego wobec całego kul- 

turalnego świata protestuję przeciwko gwał- 

Ceniu prawa mego sumienia. Jeżeli sama 

rozmowa z Polakami jest już zbrodnią. w 

takim razie niech Opatrzność sądzi— jestem 

rzeczywiście bezbronny. 

Opuszczając gościaną Warszawę, cał em 

sercem żegnam moich licznych przyjaciół, 

dziękuję za braterską troskliwość, za da- 

ry w książkach, szlachetne zrozumienie 

moich intencyj. Nie spodziewałem się, że 

serce Warszawy płonie tauą miłością dla 

Litwy, Jeżeli za tego rodzaju uczucia moje 

będę skazany na banicję, na wypędzenie 

brutalne z ojczyzny mojej, zaiste dumny 

będę. 
Łączę wyrazy głębokiego poważania 

(—) J. A. Herbaczewski. 

Warszawa, dnia 21 lipca. 

Profesor Herbaczewski jedzie do 
Kowna. m 

10 lecie aresztowania mar. 
Piłsudskiego przez władze 

okupacyjne. 

WARSZAWA. 22. Vil (żel. wł.Słowa) 

W dniu 26 bm. mija dziesięć lat kie- 

dy władze okupacyjne niemieckie 

aresztowały marszałka Piłsudskiego i 
osadziły go w więzieniu Magdebur- 
skiem. Celem upamiętnienia rocznicy 

tego historycznego wydarzenia oraz 

upamiętnienia" martyrologji żołnierzy 

legjonów, Pow., korpusów wschodnich 

i wszelkich formacyj jak i poszcze» 
gólnych osób więzionych i interne- 

wanych od wybuchu wojny śŚwiato- 

wej aż do chwili zjednoczenia Ziem 

Polski, ;za dążenia w myśl idei 

marszałka Piłsudskiego do odwojo: 
wania niepodległośsi powstał pod 
przewodnictwem gen. dyw. K. Sosn- 
kowskiego komitet organizacyjny 

zjazdu b. więźniów ideowych. Posta- 

nowiono równocześnie opublikować 

drukiem wszystkie wypadki represji 

stosowane przez rządy wrogie. 

Należy żywić przekonanie, że 

wszyscy związani ideowo z marszał- 

kiem Piłsudskim poprą w całej rozcią- 

głości te poczynania. 
Termin zjazdu 18 listopada rb. 

Kongres w Velehradzie. 

PRAGA (PAT). — W 5-tym kon- 
gresie unjonistycznym, ;który rozpo- 
czął wczoraj obrady w  Velehradzie 

bierze udział jezuita Michał D'Her- 

bigny, osobisty przyjaciel Ojca Świę- 
tego, rektor instytutu orjentalnego w 

Rzymie, który uchodzi za najlepsze- 
go znawcę Rosji sowieckiej i znany 

jest z interwencji swej w. procesie 

przeciwko patrjarsze Tichonowi, 
Z innych uczestników nałeży wy- 

mienić znanego lingwisię w Hadze 

akóba van GQinnekena, księdza Piot- 
ra Wołkońskiego z Paryża, ks, Sala- 
ville z Białogrodu ks. Gjulewa, pra- 
łata Doekala z Zagrzebia i prałata 

Griveca z Lublany. Celem kougresu 
jest przygotowanie pełączenia kościo: 

łów chrześcijańskich. 
Za warunek niezbędny  przepro- 

wadzenia tej unji uważane jest . pałą: 

czenie wszystkich narodów  słowiań- 

skich w myśl. idei apostełów. Cyryla 
i Metodego: 

ul, Ratuszowa 1 

NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
Nowo ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

ul, Rynek 19 
STOŁPCE — u Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 

-go Maja 5 

WILEJKA POWIATOWA —ul Mickiewicza 24 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3ej 30 gr. Za tekstem 10 gros 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 422 drożej. Zwiewkja 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25proc. drożej. Za dostar czenie numeiu dowodowego 20 gr. 

  

Sejm i Rząd. 

Pan Prezydent w Poznańskiem. 

POZNAŃ, 22.VII PAT, Dziś przed 
południem przybył z Racolu do Lu 
bonia pod Poznaniem Pan Prežydent 
Rzeczypospolitej w towarzystwie ad- 
jutantów płk. Zahorskiego i mjr. Fy- 
dy oraz innych osób należących do 
świty i zwiedził tamtejsze trzy fabry- 
ki, a mianowicie fabrykę przetworów 
ziemniaczanych, fabrykę drożdży i 
fabrykę  superfosfatów towarzystwa 
akcyjnego dr. Maja. Pan. Prezydent 
Rzeczypospolitej oglądał z zaintereso" 
waniem urządzenia fabryczne i roz- 
mawiał z robotnikami, którzy 'go en- 
tuzjastycznie witali „Po zwiedzeniu 
fabryk udał się Pam Prezydent na 
śniadanie wydane przez dyrektora 
Łuszczewskiego. W śniadaniu wziął 
udział  międ. innemi Bniński. ędzy innemi wojewoda 

Urzędowanie |marsz. Piłsud- 
skiego. 

WARSZAWA 22.VII PAT. Prezes 
Rady Ministrów Marszałek Piłsu dski 
urzędował w dniu dzisiejszym zo g. 
1-ej do 3-ej popołudniu w  Prezy- 
djum Rady Ministrów. W godzinach 
tych Marszałek Piłsudski przyjął mi- 
nistra skarbu Czechowicza. 

Nieprawdziwe pogłoski o zmia. 
nach w gabinecie. 

WARSZA wA 22VII. (żel. wł. Słowa) 
Prasa warszawska od kilku dni po- 
daje różne pogłoski na temat zmian 
w łonie rządu, „Polska Zbrojna* w 
tonie stanowczym podaje o zdecydo* 
wanem ustąpieniu ministra Składkow- 
skiego, który ma rzekomo objąć wo- 
jewództwo warszawskie. Jako następ- 
cę przewiduje autor tej wiadomości 
min. Miedzińskiego. 

Minister Miedziński zapytywany w 
tej sprawis przez naszego korespon- 
denta oświadczył co następuje: „Pro- 
szę o jaknajkategoryczniejsze zaprze» 
czenie tym fantastycznym pogłoskom. 
„Połski Zbrojnej* nie czytałem i ze 
zdumieniem dowiaduję się o wszyst- 
kiem. Wiadomości kaczy ZUBÓEŁ: 
tować*. 
WARSZAWA, 22VII, PAT. W 

związku z pogłoskami podawanemi 
przez niektóre dzienniki o zmianach 
mających rzekomo nastąpić w łonie 
rządu, Polska Agencja Telegraficzna 
upoważniona jest do stwierdzenia, żę 
pogłoski te pozbawione są wszelkich 
podstaw. A 

Podwyżka pensji pracowników 
kolejowych. 

WARSZAWA 22 VII (tel. wł. Słowa) 
W związku z oficjalnem oświadcze- 
niem, że poczynając od l-go wrześ- 
nia rb. Rząd zamierza zwiększyć pła- 
ce pracowników kolejowych, Związki. 
kolejarzy zwróciły się z petycją do 
Ministra Romockiego, aby już przy 
naj bliższem wypłacaniu pensji wyda- 
ne były zaliczki na poczet jpodwyżki. 
o. ta ma wszelkie szanse powo- 
zenia. 

Przygotowania do rokowań 
handlowych polsko-niemieckich 

WARSZAWA, 22.VII. Tel. wł. Roze 
mowy prowadzone między Minister- 
stwem Spraw Zagranicznych a poseł-- 
stwem miemieckiem w Warszawie na 
zasadzie porozumienia ministrów Zze 
leskiego i Stresemanna w Genewie na 
sesji marcowej Ligi Narodów, mające 
na celu umożliwienie wznowienia fore 
malnych rokowań o traktat handlowy 
na podstawie uzgodnienia głównych 
zasad przyszłęgo traktatu, zostały w 
związku z ferjami letniemi zawieszo= 
ne na okres 4 tygodni. Dotychczasc= 
'we rozmowy doprowadziły do uzgod- 
mienia zasad, dotyczących uprawnień 
osób fizycznych na terytorjum obu 
stron. Po ukończeniu rozmów, odno- 
szących się do zasadniczych wytycz- 
nych z dziedziny gospodarczej, ocze- 
kiwać nałeży wznowienia formalnych 
rokowań co do przyszłego traktatu 
handlowego polsko-niemięckiego. 

Min. Patek odjeżdźa w so- 
botę. 

WARSZAWA, 22.Vi! (żel. wł Słowa) 
Minister Patek wyjeżdża w sobotę 
rano do Moskwy. 

Budowa kolei Bydgoszcz— 
Gdynia. » 

WARSZAWA 22.VIi (tel .wt. Slowa) 
Ministerstwo Kolei poczyniło starania 
o uzyskanie kredytów na przeprowa- 

dzenia odcinka kolejowego Bydgoszcz 
--Gdynia. który będzie jednem z og- 

niw komunikacji między Zagłębiem, a 
morzem. Linja ta ukończona by zo- 
stała jeszcze w roku 1928, a przez 
skrócenie drogi о 100 kilometrów 
umożliwiłoby się konkureńicję węgła 
polskiege z innymi.
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ECHA KRAJOWE 
Sprawozdanie z działalności Zw. Akad, W.N. 

ib Z. M. za rok akad. 1926|27. 

W uzupełnieniu korespondencji na- 
szej ze Zjazdu Związku Akademickie 
go Woj. Nowogr. i b. Ziemi Miń- 

skiej przesyłamy sprawozdanie roczne 

złożone na Zjeździe przez prezesa 
Związku p. Romanowicza. 

Na poprzednim Il Zjeździe nasze: 
go Związku, który się w lipcu ubieg- 
ł'go roku odbył, nastąpiło połączenie 
dwóch bratnich Organizacji, a miano- 
wicie Z. A. W. N. i Akademickiego 
Koła b. z. Mińskiej w Warszawie. 
Wobec tego, że delegaci na ów Zjazd 

z Wilna nie mieli wówczas upoważ- 
nienia do przeprowadzenia połączenia 
się tej Organizacji ze Związkiem Akad. 

w. N, akt ten nastąpił podczas roku 

akademickiego 6 luiego b. r. w Wil- 

nie. Odtąd więc zamiast 2 organiza- 

cii istnieje jedna na całym obszarze 
Woj. Nowogrodzkiego pod nazwą 

ZRKWAN. EGZ. MOCE 
Zarząd Związku z siedzibą w 

W-wie pracował w następującym skła- 

dzie: kol. Romanowicz M. prezes, kol. 

Dryżyńska M. v-p., kol. Wańkowski 

Kaz. sekr., kol. Tomaszewski Włodz. 
skarb., koi. Rusiński ref. kult.-ošw., 

kol. Pietlicki Józef ref. samopom., kol. 
Prawdzic Mich. ref, prasowy, kol. 
Pietrusewicz Staaisław wirylista i v-pre- 
zes przedstawiciel Wydz. Wil., kol. 

Kraszewski Kaz. wirylista przedstawi- 

ciel Wyd. Poznań. 
Działalność swoją Związek prowa- 

dził w-g następujących działów: 1) 

Dział pr. kult.-ośw., 2) Dział samopo- 

mocowy, 3) Dział towarzyski i4) Dział 
prasowy. 

Związek prowadził akcję: 1) kult. 

ośw., 2) samopom., 3) towarzyską i 

4) prasową. в 
Doceniając znaczenie książki pol- 

skiej na Kresach Wschodnich, Zwią- 

zek wzorem poprzedniego roku akad, - 
przeprowadził na terenie stolicy zbiór- 
kę książek do czytania i podręczni- 

ków szkolnych dła Woj. Nowogródz- 
kiego. Zwróciliśmy się w tym celu o 

pomoc do szkół średnich, a przez 

prasę i do szerszego ogółu. Wezwa- 
mie nasze do ofiarności nie pozostało 

bez echa. Pomimo że była już druga 
z kolei zbiórka prowadzona przeź 

nas w W-wie, zebraliśmy z górą 3000 
książek; 1200 podręczników  przeka- 

zališmy. 6-ciu gimnazjum naszego Wo- 

jewództwa, 240 książek przesłaliśmy 

Inspektoratowi Stołpeckiemu dla roz- 
działu pomiędzy najbardziej potrzebu- 

jące podręczników szkoły, 200 ksią: 

żek Inspektoratowi Wołożyńskiemu. 
Daliśmy bibljotekę szkole pow- 

szechnej,we Wsielubiu pow. Nowo- 

gródzkiego, 2 szkołom powszechnym 
w Wołożynie, Kału Ziemianek w Nie- 
świeżu, zasililiśmy. książkami treści 
beletrystycznej bibijotekę Macierzy 

Szkolnej w Worończy, przekazaliśmy 
12 książek beletr. francuskich bibljo- 
tece m. Nieświeża i ponadto rozdali- 
śmy poszczególnym organizacjom re- 

Jigijnym po kiłka egzemplarzy Pisma 
w. w przekładzie Szczepańskiego, 

których 545 egzempiarzy . Związek 
otrzymał z Prezydjum Rady Ministrów. 

Obrcnie z posiadanych jeszcze 

książek część zostanie przekazana Za- 
rządowi Głównemu Polskiej Macierzy 

Szkolnej w W-wie dła bibljotek czy- 
-telni P.M S. i już przygotowaliśmy do 

« wysłania 150 książek dla powstającej 

dopiero bibijoteki miejskiej w2Zdzię- 

ciele pow. Słonimskiego, 150—dla po- 
większenia bibljoteki w Baranowiczach; 

tylko dla laspektoratu pow. Nie- 

świeskiego nie mogliśmy wysłać tych 

książek przed Zjazdem jedynie z bra- 

ku „gotówki na, przesyłkę. 
Fakt jest nadzwyczaj pocieszający, 

2e za naszym przykładem pószły inte 

organizacje akademickie. Bo oto 3 

duże organizacje, Ogólaopolski Zwią- 
zek Kół Prowincjonalnych, Ogó!no- 

Nieśwież. 

polski Związek Korporacji i Ogėlno- 
polski Związek Kół Naukowych po- 
dejmują tę samą akcję. Byłiśmy na- 
wet proszeni © naszkicowanie im na 
zasadzie nabytego już doświadczenia 
planu pracy na całą Polskę, co też z 
największą chęcią zrobiliśmy. 

- Dążąc do zainteresowania swoich 
członków w Wilnie, jak również. o: 
gółu akademików U. S$. B. w Wilnie 
pracą kult.-ośw., zorganizowaliśmy w 
czasie karnawału b. r. w Wilnie irzy- 
dniowy Kurs Metodyczny pracy kult.- 
eśw. łKurs teu prowadzony bezintere- 
sownie przez p. Ciozdę — dyr. Mac. 
Szkol. w Wilnie cieszył się liczną 
frekwencją i uczestnikom dał ogrom- 
ne korzyści. 

Dzięki poparciu Powiatowych Kół 
Przyjaciół Akademika zorganizowali: 
śmy cykl odczytów profesorów U SB. 
dla miast prowincjonalnych naszego 
Województwa, Odbyło się kilka ta- 
kich odczytów, a mianowicie: 

W Nowogródku prof. Komarnicki 
wygłosił odczyt na temat „Wskrze- 
szenie Polski a Niemcy i Rosja”, ks-- 
prof. Falkowski, p. t. „Savanarola*, 
w Lidzie odbył się odczyt prof. Gia- 
sera p. t. „Wojna a przestępczość", 
prof. Modelskiego na temat „Począt- 
ki Słowian”; w Nieświsłu odbył się 
tylko 1 odczyt prof. Modelskiego p.t. 
„Początki Państwa Polskiego w świetle 
najnowszych źródeł historycznych. 

Treść odczytów może niezawsze 
odpowiadała potrzebom kulturalaym 
społeczeństwa, jednak nadmienić na- 
leży, że sprawa jest godną poparcia 
i już w początkach roku przyszłego 
może być prowadzoną należycie. 

Własnemi siłami urządziliśmy od- 
czyt kol. Petrusewicza w Lidzie p. ta 
„H.storja Lidy“; w Nowogródku dla 
swoich tylko członków w połączeniu 
z herbatką towarzyską referat kol. 
Romanowicza p. t. „Etyka indywidu- 
alna i społeczna Arvstotelesa*. Po- 
nadto na zebraniach towarzyskich 
wygłaszane były referaty treści eko- 
nomiczno-społecznej. 

NIEMENCZYN. 
— Poświęcenie mleczarni w 

Balinpolu. W dniu dzisiejszym od- 
będzie się w Balinpolu uroczyste po- 

święcenie mleczarni spółdzielczej zor- 
ganizowanej przez Wiłeńskie T:wo 

Roln. przy wydatnej pomocy sejmiku 
Wil.-Trockiego. Na uroczystość -za- 
owiedzieli swój przyjazd p. starosta 
itkowski oraz przedstawiciel Wil, 

T-wa Rolniczego. 
Poświęcenia dokona 

proboszcz. 
CZARNY BÓR. 

— Zabłegi o agencję poczto- 
wą. Mieszkańcy letaiskowej miejsco- 
weści Czarny Bór gm. Rudomińska, 
liczba których zwiększa się znaczńie w 

okresie --letnim, niejednokrotnie już 

zwracali się do władz pocztowych z 
prośbą o uruchomienie agencji pocz- 

towej, brak której dotkliwie daje się 

we znaki. Miejscowość ta położona 

blisko Porubanka, a więc na linji ko- 

łejowej, odcięta jest zupełnie od świa- 
ta, a dzięki temu gazety i listy do- 
chodzą tam zę znacznem opóźnieniem. 

Obecnie starosta na skutek niejedno- 

krotnego zwracania się dofi mieszkań - 
ców obiecał poprzeć sprawę organi- 

zacji agencji u władz pocztowych. 

POSTAWY. 

— Walne zgromadzenie Związ: 

ku Ziemian. W dniu 12 bm. odby- 

ło się doroczne walne zgromadzenie 
członków Związku Ziemian oddziału 

miejscowy 

"postawskiego przy bardzo licznym u- 

dziale zrzeszonych. 2 

Zgromadzenie odbywało się w 

Duniłowiczach, ponieważ dla więk- 

SŁOW U 

Polkosie rewolucji wiedeńskiej, 
Przygotowania do sesji parlamentarnej. 

WIEDEN, 22VII, PAT. Przygotowania do sesji parlamentarnej już 
się rozpoczęły. Dziś obraduje zarząd stronnictwa chrześcijańsko-społeczne- 
go, jutro zaś odbędzie się konferencja ogólno-austrjacka socjał-demokra- 
cji Posiedzenie poniedziałkowe rady narodowej będzie tylko manifestacją 
żałobną. Właściwa dyskusja na temat zajść rozpocznie się dopiero we 
wtorek. Zanósi się przytem na burzliwe sceny. Posłowie chrześcijańsko-spo- 
łeczni, zwłaszcza z prowincji zamierzają wystąpić przeciwko utworzonej 
przez gminę miasta Wiednia miescowej straży bezpieczeństwa i grożą, że 
gdyby straż ta miała być nadał utrzymana, wówczas [utworzą oni podob- 
ną straż w poszczególnych krajach związkowych, 

Pick przed sądem. 
WIEDEŃ, 22—VII, Pet. Niemiecki poseł komunistyczny Pick został 

wczeraj odstawiony do sądu krajowego, Wdrożono przeciw niemu postę: 
powanie o zbrodnię zakłócenia porządku publicznego. Nadto został on 
policyjnie skazany za przekroczenie przepisów paszportowych ma wydale- 
nie z Austrji. 

  

zaj 

Konfiskaty dzienników. 
WIEDEŃ, 22. Vil. Pat. Jak donosi «Neue freie Presse» w ostatnich 

dniach skonf:'skowano 12 razy różne dzienniki prawicowe i lewicowe. 
wczorajsze wydanie komunistycznej „Rote Fahue* znowu skonfiskowano. 
Sekretarz wiedeńskiej partji komunistycznej Koplenik został aresztowany 
pod zarzutem podburzadia w mowie swojej wygłoszonej podczas pogrze- 
bu ofiar wypadków wiedeńskich. 

Kule «dum dum». 
WIEDEŃ, 22. VIl. Pat. Dyrekcja policji demzniuje twierdzenie 

beiter Zig” jakoby policja użyła podczas rozruchów kul „dum-dum', 

„Prawda“ o polityce posła Patka, 
MOSKWA, 21—VII. PAT. Prasa sowiecka podaje streszczenie wy« 

wiadu posła Patka, udzielonego prasie polskiej. „Prawda* zapytuje, czy 
pos. Patek przywiezie zgodę swego rządu na żądania sowieckie, czy też 

uchyli się od odpowiedzi na wyraźnie postawione pytania. Pos. Patek 
podkreślił już nieraz, że jest trzeźwym politykiem i zwolennikiem rozwoju 

stosunków gospodarczych z Rosją. Wbrew ustalonym wśród burżuazyj- 
nych dyplomatów i kupców poglądom, że monopol handlu zagranicznego 
stanowi nieprzyzwyciężone trudności dla stosunków gospodarczych, pos. 

Patek stwierdził ostatnio, że to nie przeszkadza ożywieniu handlu polsko- 

sowieckiego. 
O tym, jak najbardziej słusznym poglądzie — pisze „Prawda“—rząd 

polski mógł się przekonać już temu sześć lat zaraz po traktacie ryskim, 
gdyby zaborczy romantyzm i chęć dogodzenia zachodnim protektorom nie 
były silniejsze, aniżeli względy na rozwój przemysłu polskiego. Wskazu- 

jąc na to, „Prawda* nie chce pomniejszać znaczenia czynnika politycznego 
w międzypaństwowych stosunkach politycznych, bo dobra ekonomika wy- 

maga dobrej polityki. O słuszności teji formuły Polska przekonała się na 

przykładzie Niemiec. Zasada ta obowiązuje również wobec Sowietów. Np.: 
nie można prowadzić spokojnie rozległych stosunków gospodarczych ż 

państwem niewykazującem chęci uwzględnienia zupełnie sprawiedliwych żą: 

dań swego kontrahenta lub niezdolnem do zagwarantowania bezpieczeń- 
stwa jego przedstawicieli. > 

Naturalnie Sowiety będą prowadziły handel z Pelską, być może na- 
wet zawrą traktat handłowy, jednakże naprawdę rozległe stosunki gospo- 

darcze oparte na wzajemnej dobrej wierze RZA się dopiero wówczas, 

gdy sowieckie koła rządowe i gospodarcze posiadać będą przekonanie, 
że rząd polski zapewni osobistościom sowieckim, przebywającym w Pol: 
sce warunki wykluczające powtórzenie się czerwcowych wypadków. 

Po nowy rekord lotniczy. 
BERLIN, 22VII. PAT. Dziś o godz. 4 min. 43 nad ranem utartował w 

Dessau samolot Junkiersa z lotnikami Loose i Ristitz, do lotu próbnego. Pilo- 
ci zamierzają osiągnąć rekord pobijający dotvchczasowy rekord lotników ame- 

rykańskich, dochodzący do 51 godzin lotu. Aparat Junkersa zaopatrzony został 
w odpowiednią ilość benzyny na przeciąg dwóch dni i dwóch nocy. O ile lot 
próbny powiedzie się lotnicy na aparacie tym odbędą lot przez Atlantyk. Po 
południu aparat krążył między Dessau a Lipskiem. 

Sensacyjne areszty w Rabce. 
ZAROZZ 22VII. PAT. Dziś w godzinach popołudniowych rozeszła 

się tu wiadomość o aresztowaniu trzech funkcjonarjuszy zakładu kąpielowego 
w Rabce; Kazimierza Reguły, słuchacza medycyny Uniwersytetu Jagiellońskie: 
„go, Mieczysława Irzykowskiego słuchacza filozofji tegoż Uniwersytetu i Tade- 
usza Kotłora "Liv zakładu inhalacyjnego w Rabce. Aresztowanie nastą- 
piło w związku z wykrytemi malwersacjami w zakładzie kąpielowym, na któ- 
rych ślad wpadł dyrektor zakładu dr. Kaden. Jak stwierdzają dotychczasowe 
dochodzenia, malwersacje polegały na fałszowaniu biletów kąpielowych i się- 
gają dziesiątków tysięcy złotych. W aterę ma być wmieszanych szereg osób. 

50000 kary za uduszenie. 
PARYŻ, 22:VII. PAT. Sąd przysięgłych skazał na śmierć oraz zapłatę od- 

szkodowania w sumie 50000 franków wraz z procentami niejakiego Viltaut, 
który w sierpniu r. ub. podczas przejażdżki samochodem w okolicach Paryża 
udusił swą przyjaciółkę a następnie trupa jej usiłował spalić. 

„Ar- 

   

szości członków jest to bardziej do: 
godny punkt. į 

Omówiono cały szereg aktualnych 

spraw, między inaemi sprawy: umów 

zbiorowych z robotnikami rolnymi, 
asekuracji robotników rolnych, po- 

datkowe i tp. Bardzo szczegółowe 
sprawozdanie ze zjazdu przedsiawicie- 
li oddziałów w dniach 1, 11 i 12 bm. 

zreferowali panowie: dr. Wł. Chudzyń* 
ski i dr. J. Kurkowski. 

Dokonano wyborów nowego Za- 

rządu, w skład którego weszli pano- 

Matka Boska Kodeńska na Podlasiu. 
List pasterski ks. Biskupa Podlaskiego. 

Biskup Podlaski ks. Henryk Prze- 
ździechi z powodu powrotu Cudow- 
nego Obrazu Matki Boskiej Kodeń- 
skiej do Kodna wydał list pasterski, 
w którym na wstępie pisze: 

— Cudowny Obraz Matki Boskiej 
Kodeńskiej, nazywany dawniej obra- 
zem Matki Boskiej Gregorjańskiej lub 
Gwadelupeńskiej, od 17-go w. prze- 
bywający w Kodniu na Podlasiu, za- 
słynął licznemi cudami. Nietylko ka- 
tolicy łacińskiego obrządku i greckó- 
katolickiego, łecz i prawosławni tłu- 
tmnnie przychodzili do Kodnia i tutaj 
© pomoc, wstawiennictwo i o zmiło- 
wanie błagali Najświętszą Pannę. Li- 
tościwa Matka próśb wysłuchiwała. 
%/racała zdrowie duszy, wracała siły 
chorym, ułomnym, kalekom. Prawo- 
sławnych de jedności Kościoła po- 
ciągała. Przez wieki całe pokolenia 

"za pokoleniami szły do Kodnia. Za 
pokorną, szczerą, pelną ufności mo- 
dlitwę, szczodrą zapłatę otrzymywały. 
Któż policzy te skarby łask Bożych, 
które przez ręce Najświętszej Panny 
Marji w Kodniu na ludzi spłynęły? 
Nietylko Podlasie, lecz i Polska cała 
zwracała się do Kodnia, gdzie Królo- 
wa nasza bięgosławiła wszystkich, 
wszystkich wysłuchiwała. Cudowny 
Obraz Marji w Kodniu łączy Wschód 
z Zachodem, dla jedności kościelnej 
pracował. Cudowny obraz wprawiał 
dusze Podlasiaków do walki zwycię- 
skiej w godziny prześladowań za 
wierność Kościołowi. 

Po tym wstępie ks. Biskup zazna- 
cza, że Cudowny Obraz Matki Bose 
kiej Kodeńskiej został przez Rosjan 
wywieziony do Częstochowy dnia 
2.go sierpnia 1875 r. a prastarą Świą- 

Stanowisko lorda Cecila uzy- 
skało aprobatę. 

LONDYN, 22.VII. PAT. Dziś po- 
południu odbyło się długie posiedze- 
nie rady ministrów poświęcone dy- 
skusji w sprawie wyników prac kon- 
ferencji morskiej w Gsnewie. Posie- 
dzenie zamknięte zostało o godz. 16 
ponieważ kiłku z ministrów było zmu- 
szonych udać się na prowincję. Dal- 
sze obrady ministrów odbędą się w 
następnym tygodniu. 

LONDYN, 22.VII. PAT. Gabinet 
jednomyślnie zaaprobował stanowisko 
zajęte przez delegatów angielskich 
łorda Cecila i Bridgemana podczas 
konferencji morskiej w Genewie. Obaj 
delegaci natychmiast mają powrócić 
do G:newy. 

Zjazd prasy w Gdańsku, 

GDANSK, 22 Vil Pat+ W dniu 
dzisiejszym rozpoczęły się w sali sej- 
mu gdańskiego obrady drugiego zja- 
zdu prasy Rzeszy Niemieckiej, państw 
skandynawskich i bałtyckich, zorgani- 
zowanego w Gdańsku na skutek za- 
biegów senatu gdańskiego dla celów 
politycznej propagandy, jak 0 tem 
świadczą jasno i dobitnie przemówie- 
nia powitalne, wygłoszone na otwar- 
ciu zjazdu przez przedstawicieli wel- 
nego miasta, prezydenta senatu Sah- 
ma i prezydenta sejmu pastora Sem- 
rau. Prezydent sejmu gdańskiego, pa- 
stor Semrau wskazał w swoim prze- 
mówieniu na pełną chwały przeszłość 
Gdańska i jego tragiczne obecne 
położenie. W dałszym ciągu pastor 
Stmrau podkreślił Ścisłe stosunki, ią- 
czące Gdańsk z Niemcami oraz jego 
czysto niemiecki charakter. 

Prezydent senatu wolnego miasta 
wie: dr. Józef Kurkowski, Oskar Wiń- Sahm podkreślał również niemiecki 
cza, dr. Władysław Chudzyński, An- charakter Gdańska i wskazał na jego 
toni Siemaszko i Eugshjusz Busz. trudne położenie gospodarcze i poli- 
Prezeszm oddziału wybrano nadal p. tyczne, nazywając Gdańsk przednią 
Oskara Wińczę. strażą niemieckiej kultury. Wobec 

Jako delegatów na zjazd powołano braku zrozumienia w całej Europie 
panów: d-ra J. Kurkowskiego i d-ra dła obecnego położenia i charakteru 
WŁ. Chudzyńskiego. wolnego miasta prezydent Sahm  za- 

Obecnie oddział postawski liczy apelował do uczestników zjazdu aby 
57 członków, przedstawiających wła- poznawszy istotną sytuację wolnego 
sność 28,573 ha. miasta i jego charakter zechcieli o 

tynię Kodeńską zamieniono na 
kiew prawosławną: I po 52 latach 
wygnania Cudowny Obraz w nocy 
z dnia 4-go na 5:y b. m. powrócił 
w granice Podlasia i będzie wypro- 
wadzony z Katedry Siedleckiej dnia 
18-go sierpnia r. b, a następnie w 
uroczystym pochodzie przybędzie 'do 
Kodnia dnia 3-go września, dnia 4-go | 
zaś września r. b. wprowadzony zo- 
stanie do świątyni Kodeńskiej. Pod. 
czas drogi Cudowny Obraz zatrzyma 
się przez 4 dni w Terespolu, po 3 
dni w Międzyrzeczu i Białej, W Zbu 
czynie zaś, Krzesku i Horbowie 
południa do następnego rana. 

Nawołuje ks. Biskup wiernych, 
aby z powodu powrotu umiłowanego 
obrazu zapaacwała wśród wiernych 
zgoda, przy wzajemnem przebaczeniu 
oraz zachęca do pracy i trzeźwości, 
nawołuje niewiasty aby nie holdowa- 
ły nieskromnym modom. 

W końcu swego Listu Pasterskje- 
go ks. Biskup oznajmia, że Ojciec 
św. Pius XI 
udział w uroczystem przeniesieniu 
Obrazu Matki Boskiej Kodeńskiej 
udzielił łask: 1. odpustu zupełnego, 
który każdy może uzyskać dwa razy, 
w dniach dowclnie obranych, po ed- 
bytej spowiedzi, przyjęciu Komunji 
św. i modlitwie według intencji Ojca 
św., 2. trzysta dni odpustu za każde 
pobożne ćwiczenie w, czasie przena- 
szenia Cudownego Obrazu i za ka- 
żdą modlitwę zaniesioną przed tym 
świętym Obrazem, 3. oraz blogosła- 
wieństwo Papieskie, połączone z od- 
pustem zupsłaym na zakończenie urg- 
czystości w Kodniu. 

tem poinformować opinię publiczną 
swych krajów. Prezydent Sahm zwró: 
cił się z tym apelem do uczestników 
złazdu, dłatego, iż wolne miasto 
Gdańsk pozbawione prawa utrzymy- 
wania misyj dypłomatycznych zagra- 
nicą nie ma możności wywieranią 
bezpośredniego wpływu na zagraniczi 
ną opinję publiczną. 

Wyrok Trybunału Haskiego 
w sprawie Chorzowa. 

. WARSZAWA, 22 VII. PAT. „Do- 
wiadujemy się, że według informacyj 
otrzymanych przez Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych z poselstwa Rzeczy- 
pospolitej w Hadze, wyrok stałego 
trybunału międzynarodowego spra- 
wiedliwości co do kompetencyj Yao 
trybunału do rozpatrzenia niemieckiej 
skargi w sprawie Chorzowa, ogło- 
szeny będzie dopiero we wtorek daia 
26 b.m. Wobec tego wszelkie infor- 
macje o rzekomej trześci tego wyro- 
ku uważać należy za przedwczesne. 

Aresztowanie Semarda. 

PARYŻ, 22Vil PAT. Dziś w go- 
dzinach popołudniowych  zaareszio- 
wany został bez przeszkód komunista 
Semard, który w swoim czasie wydo» 
stał się więzienia Sante wraz z Dau- 
detem. 

Odpowiedź niemiecka, 

BRUKSELA, 22.VII. PAT. Dorę- 
czona została rządowi belgijskiemu 
odpowiedź niemiecka na ostatnią no- 
tę belgijską w sprawie oświadczenia 
ministra wcjny de Broqutvilie'a. Ode 
powiedź ta zawiera tylko jedaą stro 
nę pisma. 

20 komunistów przed sądem. 
SOSNOWIEC, 22 VII. PAT. Ww 

dniu dzisiejszym rozpoczął się tu 
przed izbą karmą „proces przeciwko 
Tadeuszowi Cwikowi, lat 29 oraz 19 
towarzyszom, oskarżonym o antypań- 
stwową działalność przez należenie 
do partji komunistycznej i czynną 
agitację na rzecz tej partji, Do roz- 
prawy, która potrwa trzy dni powo 
łano około 80 świadków. 

  

‚-
 

Wraženia teatralne. 

Teatr Polski Trzyaktowa lekka ko- 

medja p. p Armonta i Gerbidona 
„Szkoła kokot*. 

| Mam wrażenie... że sezon teatralny 

kończy się, jak to mówią, «na dobre»; 

że artyści Teatru Polskiego są miemi- 

łosiernie przemęczeni; że stojąčy 

„pustką teatrzyk letni w Bernardynce 

e żywem świadectwem naszej wi- 

eńskiej nieporadności i rodzimego 

safandulstwa... Mam wrażenie, że 1 

publiczności naszej, po dniu wście- 

kle upalnym, nie śpieszno do sali te- 

atralnej, chęćby niewiedzieć jak wen: 

tylowanej i choćby w miej na scenie 

pokazywano traje dziwów. 

Wystarczy posiedzieć z kwadran- 

sik w t. zw. ogródku, przed <gma- 

chem» Lutni oczekując sobie spokoj- 

mie na rozpoczęcie się przedstawienia. 

"Jakże nie Śpieszno publiczności opu: 

ścić ten śliczny przybytek, tę, całą w 

ziełeni i kwiatuszkach <peczekalnię»! 

Jak się przyjemnie tam siedzi — albo 

chodzi — w wieczornym ! 
Jakże piękna ta imponująca w głębi 

Ściana zielona, bajecznie dzikiem , wi- 

nem calusieńka pokrytal Jakże by tu 

ładnie wyglądał spiżowy Józef Mon- 

twiłł stojący w zamyśleniu na pomnie 

kowym cokulel Ale kto z nas docze- 

ka, kto z nas zobaczy pomnik Mon- 

twiłła w Wilnie? : 

Tymczasem publiczność schodzi 
się do <ogródka» Lutni jak na jaki 

chłodku! 

fajf, jak na jaki improwizowany rau- 
cik przedteatralny. Bije Ósma, bije 
kwadrans po, bije pół do dziewiątej... 
Nikt się nie niecierpliwi, broń Boże. 
Jeszcze by posiedziall Taka jakaś idzie 
świeżość od potężnej zielonej Ściany, 
tak mile i pokantnie pachną nastur- 
cje... 
. Ja zaś powiem 

— А ше ociągajcie się tak okru- 
tnie, panie i panowiel Dwa razy już 
dzwoniono. Tuż, tuż zacznie się i, 
dalibóg, będzie na co popatrzeć. Sztu- 
ka w sam raz na koniec sezonu, kie- 
dy to wieczorem po upalnym dniu 
dobrze trzeba publiczność połechtać, 
dobrego jej zadać farnapiksu *) aby 
zareagowała. 

Kto nie wierzy, 
jeśli łaska, przekona. 

O autorów można nie pytać. Ma- 
ło co komu albo nic zgoła nie po- 
wiedzą oba mazwiska: Armont i Ger- 
bidon. Dość, że ci panowie potrafili 
napisać rzecz wesolą a pieprzną, 
którą się lekko słucha. Ma też „Szko- 
ła kokot* tę ogromną zaletę, że moż- 
na jej słuchać jak .. satyrycznej ko“ 
medjil Zawszeż przyjemnie mieć wra« 
żenie, że się słuchało z zajęciem i w 
wesołym nastroju nie żadnej tam ja- 
kiejś „farsy” lecz, że się zagustowało 

„  *) Wyraz po za «naszemi stronami» 
mało znany; oznacza tyle co ostra zaprawa, 
co pieprz lub ciemierzyca, coś, co mocno 
podnieca. Jest to polskie przekręcenie łaciń- 
a: wyrazów infernalis pix, — smoła pie- 
kielna. 

niech się sam, 

w sztuce mającej „głębszy podkład 
obyczajowy*. Tak czy nie? 

Ów zaś głębszy podkład obycza- 
jowy polega na tem, że niejaka Ge- 
nowetka paryska, dziewczynka ładna 
i sprytna, z zawodu kokotka... 

Przepraszam najmocniej, źe przer- 
wę lecz tu nie powinno być między 
nami najlżejszego nieporozumienia. 
Wyraz francuski cocofłte (właściwie: 
kureczka) jest produktem Drugiego 
Cesarstwa, z czasów kiedy zaczęły 
znikać przemiłe, bezinteresowne grise- 
ttes wesołe i sentymentalne wierne 
towarzyszki panów artystów i akade- 
mików, bohaterki prześlicznych no- 
wel Mii gera i Musset'a. („Mimi Pim- 
son*. Mimi... wesoła, rezołutna, żywa 
i swojska—]ak czyżyk). Damy z pół- 
swiatka—był to wyższy szczebel. 
Jeszcze na wyższy wspięła się Dama 
Kameljowa Dama Kameljowa byla za 
czasów [Dumasa Syna prawie um 
lionne, Była to już prawie wielka ko- 
chamica zajmująca w hierarchji kobiet 
wolnych obyczajów stanowisko, któ- 
re w Grecji starożytnej i w Rzymie 
zajmowały Fryne lub Lais, Lezbje i 
Cyntje, albo taka Ninon de Lenclos. 
Kokotal O.brzymi dystans dzieli prze- 
cie kokolę od t. w. grande amou- 
reuse albo ed metresy i to jeszcze 
królewskiej! Któż poważy się nazwać 
kokotą nieboszczkę margrabinę de 
Montespan lub panią de Pompadourl 
Były to nie żadne kokoty tylko me: 
tresy. Nie żadne, wyrażając się po 
staropolsku: lafiryndy. 

Otóż panna Ginette ze sztuki pp. stanęła na najwyższym szczeblu swej 
Armonta i Gerbidona jest ordynarną karjery.., uczuwa to, co każdy czło» 
kokotą tylko w pierwszym akcie, z wiek obdarzony wrażliwą duszą: 
nawet wcześniej jeszcze, przed pod- zniechęcenie do życia, £aedium vitąe. 
niesieniem kurtyny. Już w drugim jest Chciałaby uciec... Dokąd? A dokądże 
„„damą kameljową, žyjącą ma wiarę by miała uciec mała Ginette wykiero- 
kolejne z tym to z owym mężczyz- wana na wielką damę, jeśli nie do 
ną a w akcie trzecim... to już najau- swego dawnego, spokojnego, wyrazić 
tentyczniejsza grande amoureuse, ma- się wołno, zacisznego stanu? Co jej 
jaca w Paryżu „markę* (jakby jaka po paradach i honorach? Tam jej by- 
Cóo de Mórode lub Liane de Pou- ło lepiej w skromnym pokoiku ko- 
gy), zapraszana na ministerjalne obia- kotki. Lecz mała Ginetta nie wróci 
dy. Mogłaby się pokazać w lasku już tam, skąd wyszła... Kogo raz por: 
Bulońskim... z księciem Waljil | to wało życie i niesie — tego z objęć 
ma być — „kokota*? Ejże, kogoż to swych nie puści. Świat nie puści, lu- 
chce brać na kawał... tytuł sztuki? dzie nie puszczą... A i nie wrócić do 

Tytuł sztuki jest, ani słowa, efek- własnej duszy z przed lat, 
towny; tytuł sztuki jest wzorowany Taką tą jakąś jakby mgłą powle- 
na Moljerze; ale jest iracjonalny, ka się cała druga połowa ostatniego 
mijający się z treścią sztuki, Wyran- aktu. A z mgły takiej, gdy się tylko 
żerowany wykwintniś x arystokra- zacznie skraplać, ani się spostrzeżesz 
tycznych salonów hr. de la Fronnicle, jak zaczną kapać łzy. 
który uczy Ginettę wytworności i Autorowie zamiast urwać ma we- 
dystynkcji, nie jest żadnym nauczy- stchnieniu Ginetty ku dawnym, dobrym 
cielem dla kokot; to profesor wyż: 'jejczasom; zamiast tylko zaznaczyć stan 
szych kursów dla „wielkich kochanie" jej duszy, zaczęli rzecz rozmazywać 
i metresl W drugim akcie nie jesteś i stawiać kropki nad „i*. Jako jednak 
my bynajmniej na lekcjj w jakiejś rodowici Francuzi, kompatrjoci De 
szkole lecz jesteśmy na uniwersytec- Flersów i Caillavstów, spostrzegli się 
kim wykładzie. Tak! w porę—l sztuka kończy się szczęśli- 

Można śmiało dedać w tytule: wie, to znaczy,..nie-rozbeczawszy się. 
wyższa szkała. A najlepiej by paso | * 
wał dla sztuki tytul: „Karjera panny ! 

Ginetty*. Taką „Szkołę Kokot* (Co za nie- 
Bo w samej rzeczy, czyliż nie sza- mądry tytułl) pisaną... z całą otwar- 

lenie awansuje ta kobieta” Aż trzesz- tością, nie owijającą niczego nietylka 
czą szczeble pod jej nóżkami. Wspi- w bawełnę ale nawet w merlę, trzeba 
na się coraz wyżej i wyżej. Zaś gdy grać nader ostrożnie aby nie wynikła 

tu i owdzie niesmaczna brutalność. 
Artyści nie potknęlisię ani razu. Bez- 
ceremonjalność autorów sprawia tylko 
wrażenie — wesołe. Kto ma ochotę, 
może, jak Się rzekło, brać każde na- 
zwanie rzeczy po imieniu, za cięcie 
satyryczne. A toż bezwzględna i ostła 
satyral A to ci dopiero odważne wa- 
lenie prosto z mostul 
. Sztuka obraca się cała dookoła 
jednej persony: Ginetty. Od postawie” 
nia tej jednej roli i przeprowadzenia 
jej zależy wszystko. P. Perzanowska 
uczyniła wszystko, co było w jej mocy, 
dla dobra sztuki, Była miłą i naturał. 
ną i nie dała się skusić na łatwe 
efekty z końca sztuki; pozostała dobrą, 
miłą, szczerą „„gryzetką. Tak właśnie! 
P. Perzanowska poszła nawet daiej 
niż autorowie sztuki w odkokotowywa- 
niu Ginetty. A gdy i p. Hajdamowi- 
czówna w roli przyjaciółki Ginetty, 
też kokoteczki, której się atoli właśni: 
w niczem nie wiedzie, zagrała rolę * 
swoją w całkiem już gryzetkowym 
tonie, otrzymaliśmy niemal całkowite 
przewartościowanie... świata kokot na 
świat gryzetek, I to w sztuce bardzo 
«nieprzyzwoitej» i Śrmiałejl Nie da | 
się będę uskarżał. Owszem. Całkiem 
to wszystko ładne było i przyjemne. 
l humor nic a mic mie ucierpiał. 
P. Wyrwicz był rozkosznym profeso- 
rem a p. Wolłejko, jako drugi z rzę- 
du opiekun Ginetty—za ciężkim. 

Czesław Jankowski. 
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KURIER GOSPODARCZY 

W sprawie ujednostaj- 
nienia zasadniczych 

zbóż w woj. wileńskiem, 

Akcja zdążająca do uje dnostajaie- 

mia zasadniczych zbóż w wojewódz: 

twie napotyka na poważne tru iności, 

wynikające z braku zupełnie pewnych 

odmian zbóż, które możnaby było 

bez zastrzeżeń popierać. Dotyczy to 

przedewszystkiem żyta i owsa, gdyż 

co do jęczmienia, to dobrze udaje siĘ 

czterorzędowy marchijski, a z pszenic 

Wysoko-Litewska. Odmiany żyta, tego 

najważniejszego zasadniczego zboża, 

dotąd nie mamy, gdyż peźkuskie огу- 

ginalne, wierzbieńskie, kawęczyńskie, 

dańkowskie i inne w razie więcej 

śnieżnych zim zawodzą i włościań- 

stwo, które kiłkakrotnie się na nich 

zawiodło, unika ich starannie, woląc 

mniejsze lecz pewne plony swoich od- 

mian miejscowych. Żyto bieniakoń- 
skie wyhodowane z włościańskiego 

jest coprawda odporne w znacznym 

stopniu na fusarium ale posiada rów- 

nież prawie wszystkie wady Żyta wło- 

ściańsk ego: niezbyt duży kłos, słabą 

skłonną do wylegania słomę. W do- 

datku jest jeszcze nieustalone, gdyż 

poszczególne elity nadzwyczajnie róż- 

mią się między sobą. 
Rozwiązanie wielce aktualnej spra- 

wy znalezienia odpowiedniej odmiany 

żyta dla Wileńszczyzny może nastą- 

pić przez bejcowanie nasion uspulu- 

mem, którego działanie jak doląd oka- 

zało się bardzo dodatnie. Odmian 

owsa odpowiednich dia swoich wa- 

runków klimatycznych Wileńszczyzna 

również nie posiada. Wszystkie od- 

miany szlachetne podlegają więcej, 

lub mniej rdzy, która czyni wśród 

mich ogromne spustoszenią. 
Za najodpowiedniejsze dla warun- 

ków Wileńszczyzny Stacja Doświad- 

czalna w Bieniakoniach uznała od- 

miany: żółty Lochowa, sobieszyński i 

zwycięsca, które jednak również nie 

są wolne od rdzy. Odmiany siewane 

przez włościan, litwin, prusaczek 

i węgierski mniej podiegają rdzy ale 

mie nadają się do warunków obec- 

mych, dając bardzo przeciętne plony. 

Wogóle pojawiająca się od kilku lat 

z rzędu rdza zmusiła w ostatnich 

czasach, przynajmniej gospodarstwa 

folwarczne, do ograniczenia uprawy 

owsa ma korzyść jęczmienia. : 

Zaznaczyć tu należy, że nasien- 

nictwo naogół się nie Opłaca, a to 
ze względu na różnicę cen zboża 

jesienią, gdy się sprzedaje nasiona i 

w końcu zimy kiedy zboże jest naj- 
droższe. Rolnik gdyby wzjął o 50 
proc. drożej za nasienie żyta jesienią 

od ceny za zboże konsumcyjne na 
wiosnę, przekonałby się, że stracił, a 

zarobił jego sąsiad, który u niego 
_ zakupił nasiona wyborowe, a swój 
«plon o bardzo niskiej wartości ziarna 
przechował do wiosny i spieniężył 

po ówczesnej cenie. 
W tym krótkim szkicu, spostrze- 

żenia T-wa wom e były główną 
wytyczną naszych uwag. 

OR ” * Z. H—ski, 

INFORMACJE. 
Kapitał zagraniczny szuka 102 

katy w Polsce, 

Widoczną zmianą w usposobienia 
zagranicznego Świata finansowego 
w stosunku do Polski, jest coraz 
żywszą kolaboracja kapitału zagrani- 
cznego z naszemi instytucjami finan- 
sowemi, czy przemysłowemi. Kapitał 

zagraniczny, który dotychczas niemał 

z zasady omijał nas, szuka obecnie 

łokaty na naszych rynkach  pienięż- 
mych, co w konsekwencji przyniesie 
nam niewątpliwą korzyść. 

Ostatnio, jak się dowiadujemy, 
jedna z najpołężniejszych  instytucyj 

finansowych Polski, „Bank Małopoł- 
ski* w Krakowie uzyskał ścisłą 
współpracę Z zagranicznym kapitałem, 

wchodząc w wspólnotę ińieresów z 

„Aligemeine Oesterr. Bodenkreditan- 
stalt* w Wiedniu, w którym jak wia- 

domo, główną rolę odgrywają kapita- 
ły angiciskie i amerykańskie z Mor- 
ganem na czele. 

+ Pertraktacje w tym kierunku trwa- 
ły dość długo, osiągnięte jednak po- 
rozumienie między kapitałem zagra- 
nicznym, a miarodajnemi czynnikami 
ze strony polskiej, będzie miało bar- 
dzo poważny i korzystny wpływ na 
nasze życie gospodarcze, cierpiące tak 
dotkliwie z powodu braku płynnych 
kapitałów. Zaznaczyć należy, że inte- 
resa polskie całkowicie zostały za- 
bezpieczone, między innemi w ten 
sposób, że poważna większość akcyj 

Banku Małopolskiego pozostaje na- 
dal w pewnych rękach grupy pol. 
skiej. 4 ы 

W przyszłym miesiącu odbędzie 
się Walne zgromadzenie Banku Ma- 
łopelskiego, które również poza SZe* 

regiem ważnych postanowień ma U- 
chwalić dokonane porozumienie, 

(„Czas”), 

Instytucja zastawu rejestrowego. 
W/ ostatnich czasach sfery gospodarcze 

i prawnicze omawiały 7 zainteresowaniem 
projekt instytucji zastawu rejestrowego. Oży* 
wiona dyskusja na ten iemat usprawiedii- 
wiona jest w zupełności doniosłem znaącze- 
niem, B wprowadzenie tej instytucji mu- 
si micė dla žycia handlowego. Zastaw reje- 
strowy stanowi bowiem przełom w dotych+ 
«czasowych formach kredytu, 

lostytucja ta polega na tem, że dłużnik 

będzie mógł uzyskać pożyczkę pod zastaw 
ruchomości, nie wyzbywając się ich posiąda- 
nia i nie uszczupiając praw wierzyciela. 
Umowa dochodzi do skutku przez wciągnię- 
cie do rejestru sądowego samej umowy, a 
wierzyciel otrzymuje odpowiedni dokument. 
Zastaw rejestrowy istniał przed wojną w sze- 
regu państw zachodnich—we Francji, Angli, 
Szwajcarji, Belgji i Szwecji Obecnie zamie- 
rzone jest wprowadzenie tej instytucji obok 
Polski, także w Austrji i w Niemczech. 

Charakterystycznem jest, że projekt tej 
ustawy wywołał u mas naogół sprzeciw 
sier gospodarczych, jeżeli już nie bezwzglę- 
dny, to występujący w formie ostrej krytyki 
przepisów o rejestrze zastawu, W szczegól- 
ności poczyniono zastrzeżenia co do jawno- 
Ści rejestru zastawu, przeważa zdanie, że re- 
jestr powinien być tajny. Do tego postula- 
tu podobno przychyla się min. skarbu. Dru- 
gą kwestją jest ograniczenie tej instytucji 
wyłącznie do zastawu na towarach, oraz 
ograniczenie koła dłużników jedynie do 
większych firm, wykvpujących Świadectwa 
przemysłowe pierwszej kategorji handlowej 
lub pierwszej do czwartej kategorji handlo- 
wej łab pierwszej do czwartej kategorji 
przemysłowej. Również żądeają ograniczenia 
koła wierzycieli do banków, spółdzielni, hur- 
towników lub jednostek obowiązanych do 
składania publicznych rachunków. 

Zagadnienie wprowadzenia zastawu re- 
jestrowego łączy się pozatem z całym sze- 
regiem innych kwestyj, jak skutków nabycia 
towaru przez osobę trzecią, stosunzu  wie- 
rzycieli uprzywilejowanych do nieuprzywile- 
jowanych i t. d. Kwestja ta niewątpliwie 
wymaga szczegółowego oprącowania 1 usu- 
mięcia poszczególnych sprzeczności, poczem 
jednak ząstaw rejastrowy winien oddać zna- 
czne usługi sferom kupieckim, zwłaszcza 
tym, które pozbawione były dotychczas 
korzystania z kredytów wskutek nieposiada- 
nia odpowiedniego podzładu pod zasiaw. 

оЫЕЫ 

Budżet sow. na rok gospodar- 
czy 1927 28 

Rok budżetowy zaczyna się w Rosji so- 
wieckiej w miesiącu październiku, ale już 
teraz komisarjat dla spraw skarbow:ch pra- 
cuje nad przygotowaniem preliminarza bud- 
žeiowego na rok 1927.28, 

Od szeregu już łat budżet Rosji sowiec- 
kiej wykazuje tendencję wybitnie zwyżkową, 
jednakowoż ostatnio tempo wzrostu budże- 
tu wyraźnie maleje. Podczas więc gdy wzrost 
budżetu na rok 1925-26 wykazywał w po- 
równaniu z rokiem poprzednim wzrost 30 
proc, w roku następnym wzrost ten wyrażał 
się cyfrą 22 procent, a w roku 1927-28 — 
przewidziany jest wzrost budżetu w porów- 
naniu z rokiem bieżącym о 7 — 8 procent, 
najwyżej o 10 procent, W cyfrach absolut- 
nych podwyżka budżetu wynosić będzie 
400.000.000 rubli, z czego 100.000.000 rubli 
przeznaczonych będzie na państwowy fun: 
dusz rezerwowy, a reszta zużyta zostanie na 
„cele wzmożonej industrjalizacji i <rozbudo- 
wy kulturalnej» państwa. 

Cechą charakterystyczną nowego budże- 
tu będzie ograniczenie wydatków na admi- 
nistrację państwową. W porównaniu z ro- 
kiem poprzednim redukcja pozycji tej wyno- 
sić będzie około 50000 000 rubli. Natomiast 
wydatki na obronę państwa preliminowane 
będą kwotą daleko większą niż w roku bie- 
žącym, Wsk:zuje na to <Wieczerniaja Mo- * 
skwa», pisząc: <Nie ulega wątpliwości, że 
obecne wypadki na forum międzynarodowem 
odbiją się również na naszym budżecie». 

KRONIKA MIEJSCOWA. 5 
(n) Ceny w Wilnie в 

lipca r. b. Ziemiop. żyto loco Wilno 
53—55 zł., za 100 kig., owies 46—48 (zależ- 
nie od gatunku), j ień browarowy 50— 
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Spostrzeżenia meteorolicgicune Zakład 
Meisorelog:i U. S, B, 
a dnis 22—VII. 1927 r. 

Ciśnienie 
średnie j 157 

Temperatura 
Sredta i 4250 

Opad za do: | 
bę w mm, f 

Wiątr  Południowo-zachodni 
przeważający J 

U w a gi: Pogodnie 
Minimum za dobę -1-13 0 
Maximum za dobę --27 0. я 
Tendencja barometryczna spadek cišnienia 

URZĘDOWA. 
— Inspektor Praszałowicz ma 

opuścić Wilno. Dowiadujemy Się, 
że Komendani Wojewódzki P, P. In- 
Spektor Praszałowicz ma w krótkim 
czasie opuścić Wilno, aby objąć w 
Komendzie Głównej wysokie stano- 
wisko. W związku z nową nominacją 
p. lnspektor ma być awansowany na 
Nadinspektora. Kto będzie komen- 
dantem wojewódzkim jeszcze nie u- wszędzie, gdzie jest rzeka, Magistrat Spowodowanie ujęcia falszerza 

„książeczek oszędnościowych PKO. stalono. 
SAMORZĄDOWA 

— Ruch koiowy na drogach 
wiejskich i traktach. Starosta pow. 
Wileńsko Trockiego p. L. Witkowski 

ma wydać obwieszczenie przypomina- 

jące ludności wiejskiej przepisy obo- 

wiązujące dla ruchu kołowego na dro- 

gach wiejskich oraz kary, na jakie 
jadący narażony jest w razie nieprze- 
strzęgania tych przepisów. Obwiesz- 
czenie te rozwieszone zostanie we 
wszystkich wsiach i miasteczkach na 
miejscach widocznych. 

— Zjazd wójtów pow. Wileń- 
sko Trockiego. W dniu 28 bm. 
odbędzie się zjazd wójtów i pisarzy 
gmin pow.  Wileńsko - Trockiego. 
Nowoobrani wójtowie złożą  przysię- 
gę poczem odbędzie się konferencja. 
Głównym punktem: obrad będzie spra- 
wa remontu i budowy dróg gmin- 
nych. 

" — Sejmik Wil.-Trocki zabiega 
o pożyczkę na inwestycje rolne. 
Sejmik Wileńsko-Trocki poczynił sta- 
rania w Banku Gospodarstwa Krajo- 

53, na kaszę 45—47, otręby żytnie 32—34, 
pszenne 33 —35, ziemniaki 10.00—11.00, słoma 
żytnia 8 — 10, siano 15—18. Tendencja 
spaus Dowóz umiarkowany. 

qka pszenna amerykańska 100:110 (w 
hurcie), 110 — 120 (w detalu) za I kg, kra- 
jowa 50 proc. 100 — 110, 60 proc. 80 — 90, 
žytnia 50 proc, 70 — 75, 60 proo, 60 — 65, 
razowa 50—55, kartoflana 80—90, gryczana 
60—70, jęczmienna 60—65. 

Chleb pytlowy 50 proc. 70—75, 60 proc. 
60—65, razowy 52 — 56 gr. za 1 klg. 

Kasza manna amerykańska 150-1 g: za 
1 kg., krajowa 115—125, gryczana cała 80-90, 
eo 85—95, rłowa 80—95, pęcząk 
0—60,jaglana 70: 

Mięso wołowe 230 — 250 gr. za 1 kg., 
cielęce 160—180, baranie 200 — 220 wie= 
przowe 320—350, schab 350—380, boczek 
350—380, szynka świeża 350—380, wędzona 
400—420. 

Tłuszcze; sionina krajowa | gat. 4.20 — 
4.50, il gat. 380 — 400, szmalec wieprzowy 
480—500, sadło 400—450. 

Nabiał: mieko 40—45 gr. za 1 litr, śmię- 
tana 280--300, twaróg 100 — 120 za 1 kg., 
ser twarogowy 150 — 180, masło niosos 
tone 500 — 550, sołore 400 — 450, desero' 
we 550—600. 

Jaja: 130—140 za 1 dziesiątek. 
Drób: kury 3,00 — 6,00 zł. za sztukę, 

kurczęta 100—125, kaczki żywe 5,00 — 8,00, 
bite 400—600, gęsi żywe 12,00—15,00, bite 
10.00 - 12.00, indyki żywe 20.00—22.00, bite 
15.00—18.00 zł, za sztukę. 

Warzywa: kartofle 14—15 gr. za 1 kg., 
młode 10—12, cebula 120—140, cebula zie- 
lona 5—10 (pęczek), szczaw 15—20 za 1 kg., 
sałatą 10—15, marchew młoda 10—15 (pęcz.), 
pietruszka 5—10 (pęczek), buraki 20—25, 
młode 5-10, brukiew 25-30, ogórki młode 10- 
15 gr. za sztukę., groch 75-85 gr. za 1 kg, 
fasola 80 90 gr. za 1 kg., szparagi 260—280. 
kalafiory 20—25 gr, za główkę, 

Jagody: truskawki 60—70 za 1 kg. 
poziom<  70—80, czereśnie 60—70, czarne 
jagody 70—80, agrest 60—70. 

Cukier: kostka 170-175 (w hurcie), 180- 
185 (w detalu). 

Ryby: liny żywe 380-400, śnięte 250-280 
za 1 kg, szczupaki żywe 300—350, śnięte 
200—220, okonie żywe 350—380, Śnięte 200 
—230, karasie żywe 200-250, śnięte 150:180 
karpie żywe 250-280, śnięte 180-200, leszcze 
żywe 350-380, śnięte 220-250, sielawa 200— 
220, wąsacze żywe 320—350, snięte 220—2E0, 
sandacze (brak), sumy  200—250, za. 
120—150, jazie żywe 350—400, śnięte 
WR (brak) płocie 100—150, drob- 
ne 40—80. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
22 Прса 1937 к 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,91 8,94 8,89 
Belgja 124,40 12471 12409 
Londyn 43,43 43,54 43,32 
Nowy-York 8,93 8,95 8,91 
Paryž 35,01 3510 34,92 
Praga 26,51 26,57 26,45 

Szwajcarja 17231 17225 171,68 
Wiedeń 125,95 126,25 125,04 
Włochy 48,71 48,83 48.59 
Stogholm — 239,68 240,58 _ 238,78 

Papiery Procentowe 

Dolarówka 54,50 54,75 
Pożyczka dolarowa 82,— 81,75 
kolejowa 102,50 103.— 

proc. konwers. —,— 62,— —, — 
8 proc. listy Banku Gosp. Kraj. i Banku 
Rolnego 92,— — — 
4,5 proc. ziemskie 58,— 56,75 57,25 
8 proc. Warsz. 75,50 —— —— 
5 proc. warsz. —,— 67,50 — — 

  

NIKA 
wego o uzyskanie pożyczki w sumie 
200 tysięcy złotych na przeprowadze- 
nie niezbędnych inwestycji w dziedzi- 
nie rolnictwa. Sprawa ta nie została 
jeszcze definitywnie załatwiona, jed- 
nak są pewne dane, że długotermino- 
wa pożyczka ta zostanie przyznana. 

MIEJSKA. 
— Znowu nie mamy Komi- 

sarza Rządu. Wobec wybrania Ko- 
misarza Rządu na m. Wilno p. J. Fo- 
lejewskicgo na stanowisko Prezydenta 
miasta, p. Folejewski złożyś podanie 
o zwoln enie go ze slużby państwowej. 

Sprawa obsadzenia stanowiska Ko- 
misarza Rządu, Ściśle związana z tem, 
na razie nie jest jeszcze aktualna. 

— Nowe lampy na ulicach 
miasta. Magistrat m. Wilna postano- 
wit powiększyć ilość lamp oświetlają- 
cych uiice miasta o kilkadziesiąt, Pod 
uwagę brane będą w pierwszym rzę- 
dzie punkty, dotychczas pod tym 
względem zaniedbane. 

— W sprawie kąpieli. Oirzymu- 
jemy od jeanego z naszych czytelnie 
ków następujące uwagi: 

Mówią, że zdrowie ludu j sanitar- 
ne przepisy nałeżą $do najpoważniej- 
szych rzeczy, któremi się tylko może 
zajmować Zarząd miasta, To też 

stara się o urządzenie taniej kąpieli, 
bez kiórej, jak wiadomo, w jupalne 
łato nie masz zdrowia.— Kąpiel to nie 
zbytek, ale rzecz równie niezbędna 
jak dobry pokarm i świeże powietrze. 
Giziež są u nas w Wilnie tanie ką- 
piele dla niezamożnego ludu? Może 
za Wilją? Ale żeby z niej korzystać 
trzeba przeprawiać się czółnem, tam 
i nazad i zapłacić za przyjemność 
kąpania się 70 gr.,—co wyniesie ra 
zem z przeprawą minimum 80 gr. 
Nie każdego na te stać. Kąpać się 
na plaży w Zwierzyńcu— ządaleka to 
droga dla tych, co mieszkają na Za: 
rzeczu; — i po takiej kąpieli człowiek 
2 razy się spoci nim wróci do domu. 
Cóż pozostaje? Kąpać się tam, gdzie 
najbliżej. Tak też i postępował nasz 
ludek na Zarzeczu. Wileįka—blisko, 
kąpiel nie nie kosztuje,—więc używał 
sobie dowoli kąpieli na pustym, nie- 
zabudowanym brzegu rzeczki tuż za 
Bernardyńskim cmentatzem.  Więk- 
szość publiczności misła kostiumy 
kąpielowe,—kobiety kąpały się w jed- 
nem miejscu, mężczyźni w drugiem — 

„szerka książeczek oszczędnościowych 

ОМО 

harmonja mie podobała się jednak 
komuś z ludzi— „posiadających pra« 
wg rozporządzania się*,—i policja za- 

cząła rozpędzać kąpiących się, grożąc E. ks, Biskupa Dr. Władysława Bandurskie- 
imi protokołami. Nie wolno kąpać Się go zwraca się z gorącym apelem do całego 
za cmentarzem Bernardyńskim, bo to społeczeństwa, wszystkich instytucji, organi- 
za blisko od centrum miąsta.„ a dla zAcji, S ieina la a" <yięli Jak: 
kąpieli przeznaczono miejsce pod Bel- najszerszy i najliczniejszy udział w organi- 
montem, gdzie wody po kolana, a zowanym przez Komite:, aczkolwiek zgodnie 
kamieni tak wiele, że każdy z uży- = wolą samego aa r neder 
wających kąpieli ryzykuje połamać Skromnym, na cześć Jego obchodzie. я 
sobie ręce i nogi. Ponieważ takie za- Ek KRA ATZZOE 
rządzenia wywołują niezadowolenie 

40detnia rocznica 
Prezydjum Komitetu uczczenia 40'letniej 

rocznicy pracy kapłańskiej i obywatelskiej J. 

1) B 9 rano—nabożeństwo w Ostrej 
szarej masy ludu, która szemrze, mó. Bramie celebrowane przez J. E. Ks. Biskupa 
wiąc że Magistrat napędza lud do Bandurskiego. 
kąpania się w Wilj, aby dać zarobić 
tarńtejszej kąpieli,—a dla niezamožne- 
nego człowieka niema miejsca, gdzie- Komunikują nam z Postaw o о- 
by on mógł się obmyć,—zatem było krognym pożarze jaki miał miejsce w 
by do życzenia, żeby Magistrat albo gm. Woropajewo. W jednym z do- 
wybudował tanią kąpieł na Wilejce, mów mieszkalnych z niewiadomych 
jak to było przed laty, albo też nie przyczyn powstał ogień. Suche drze- 
przeszkadzał niezamożnym ludziom wo zajęło się natychmiast i zanim 
używać darmowej kąpieli za Bemar- domownicy mogli rozpocząć akcję ra- 
dyńskim cmentarzem. towniczą, dom spłonął, a iskry rozno- 
PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA SZ0ns przez wiatr przeniosły ogień 

— Potrzebni drwale. Państwo. "4 5asiednie zabudowania. 
wy Urżąd Pośrednictwa Pracy poszu- | POžar rozwinął się z zastraszającą 
kuje pięćdziesięciu robotników leśnych Pr£dkością, a słabe pogotowie ratow- na wyjazd de lasu w okolice Wilna. Picze nie mogło zapobiec nieszczęściu. 

— Zarząd Kasy Chorych m. 
Wilna na posiedzeniu w dniu 18 b. 
m. załatwił m, in' następujące spra. 
wy: wydelegował członków Zarządu 
p. J. Gradowskiego i d-ra Rafesa do 
Warszawy w związku z zarządzeniami 
poinspekcyjnemi władz nadzorczych; 
uchwalił wystąpić do władz nadzor- 
czych o zwiększenie etatów dla 2 hi- 
gienistek Stacji Opieki nad matką i 
dzieckiem przy Kasie Chorych, wo- 
bec prowadzenia przez Kasę nadal 
wspomnianej Siacji, której działalność 
wciąż wzrasta; przyjął do wiadomo- 
ści szereg okólników i zarządzeń 
władz nadzorczych, a m. in. 1) że Kii 
zasiłek, wypłacany karmiącym (art. 30 
i 33 Ustawy), przysługuje li tylko 
tym matkom, które karmią swe dzieci 
piersią, 2) o potrzebie uzgadniaaia 
przez Kasę kont osobowych ze stro- 

"Władze śledcze na mocy obser- 
wacji przeprowadzonej nad prakty- 
kantem urzędu pocztowego w Wi- 
lejce pow. niejakimż Piotrem Kondra- 
towiczem uznały za wskazane aresz- 
towanie go. Kondratowicz poszlako- 
wany jest © uprawianie szpiegostwa, 
Stwierdzone zostało, że usiłował on 

Żołnierze KOP. przytrzymali w rej. 
mont, żołnierza sowieckiego, Przy- 

prowadzony do dowódcy kompanji 
zeznał, że jest Polakiem, nazywa się 
Feliks Libo, pochodzi ze wsi Wawer 
woj. Warszawskiego, slużył przymu- 

nami zainteresowanemi (poszczególni - == 
pracodawcy) przez wysyłanie im wy- legrafów w Wilnie połeciła urzędom ‘ 
ciągów z ich kont; 3) o zezwoleniu i agencjom ppbcztowym przy wypłacie 
władz nadzorczych, w porozumieniu zaopatrzeń emerytalnych i rent inwa- 
z Min. Spraw Wojskowych, na za« lidzkich na podstawie przekazów PKO. 
wieraniu umów ze szpitalami i sani- bezwzględnie żądać od zgłaszających 
tarnemi zakładami wojskowemi na się emerytów iinwalidów oprócz dowo- 
leczenie na rachunek Kasy przez te dów osobistych także i dekretu Izby 
zakłady swych sanitarjuszek, ubezpie- Skarbowej, a to w celu sprawdzenia 
czonych w K. Ch.; zatwierdził d-ra identyczności nazwisk w obu doku- 
Toczyłowskiego, jako czasowego za- mentach. 
stępcę lekarza rejonowego (rejon Sni- Wrazie ujawnienia jakichkolwiek 
piszki); w związku ze zwiększeniem różnic nie należy danego przekazu 
w Przychodni Centralnej przyjęćjleka- realizować. 
rzy internistów, a zmniejszeniem ich Dodatkowo zaznacza Ministerstwo 
w Przychodni na Antokolu, gdzie Poczt i Telegrafów, że w wypadkach 
zostanie natychmiast wprowadzone wyjątkowych tylko może być należ- 
przyjęcie lekarzy specjalistów chorób ność wypłacana na ręce upoważnio- 
*kobiecych i dzieci, zaprosił od dn. 1*nego pełnomocnika. Z reguły bowiem 
sierpnia dr. N. Czarnockiego na jed- odbierać należy pieniądze z P.K.O. 
mą godzinę przyjęć do Przychodni osobiście. 
Centralnej; zatwierdził sprawozdanie 
Przewodniczącego z zadetydowanych ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Zebranie polskiego stron- 
go» m. in. udzielenie urlopów dr. 
Zaleskiemu (choroby kobiece) ой 18 nictwa chrześć. demokr W 

niedzielę 24 bm. o godz. 12 m. 30, 
Mu. do 1 IX. z zastępstwem na ten 

w lokalu centrali chrześć. zw. zawod. 
czas przez dr. Klemėzynskiego, i dr. 

Globusowi (choroby skóme) od 16 (ul. ś-to Jańska 3) odbędzie się ze- 
branie polskiego stron. chrześć. de- 

> z ząstępstwem przez dr. Gins- 
ga. mokracji Poruszono będzie szere 

Ruch KOLEJOWA Spraw i zagadnień politycznych p 
— Ruch osobowy na terenie ks, poseł |. Olszański wygłosi refe- Landwarów Troki będzie unor- rat o chwili obecnej. 

mowany. Starostwo Wileńsko-Troc- 
kie przystępuje do radykalnego unor- EIOBCHODY I UROCZYSTOŚCI. 
mowania ruchu pasażerskiego na linji k„oa pazademja ku e 
St. Lendwarów—Troki. Dotychczas bm, o godz. 8 m. 30 w. odbędzie * areo . й i i ię w 
kursujące tam pseudo dorożki są tak Teatrze Letnim Akademja ku uczczeniu 40 
niewygodne i nieestetyczne, że zaszła letniej pracy kapłańskiej i społecznej ks. bi- 
konieczność doprowadzenia tej komu- k Władysława Bandurskiego. 
nikacji do porządku. Wydane zostanie cję wiworów ka. bisłupa Bandurskiego: spie: 
w tym względzie specjalne rozporzą- wy solowe. SĄ 
dzenie, ustalające typ pojazdów prze- W  wykcnaniu biorą udział: pp. W. 
widzianych 'dla kursowania na tym 
odcińtku oraz taksy pobierane za prze- 
jazd. 

POCZTOWA 

— (c) Przeliczanie na walutę 
polską opłat zagran. ciążących na 
paczkach. Ministerstwo oczt i 
Telegrafów poleca urzędom poczto- 
wymi przeliczać wykazane w kartkach 
paczkowych opłaty zagraniczne ciążą- 
ce na paczkach zwrotnych i dosyla- 
nych—na walutę polską i uzupełniać 
je opłatami za przewóz wewnątrz kra- 
ju. Opłaty te wykazywać należy na 
odnośnych adresach pomocniczych i - 
kartkach  należytościowych  celem 
ściągnięcia z odbiorców. 

— (c) Nagroda pieniężna za 

Hendrychówna, J. Hryniewicka, A. Ludwig 
i W. Szczepański. 

Ceny miejsc od 30 gr. do 3 zł. 

TEATR i MUZYKA! 
— Teatr Polski (sala <Lutnia>). <Szko- 

ła kokot», pełna przedniego humoru satyra 
francuska mimo wielkiego powodzenia ja- 
kiem się cieszy, grana będzie tylko dni kilka. 

— Najbiižsza premjera. Sensacyjną 
premjerę przygotowuje obecnie Teatr Pol- 
ski; będzie nią ostatnia nowość Teatru Pa- 
ryskiego «Panna Flute», którą obecnie gra 
z nadzwyczajnem powodzeniem Teatr Pol- 
ski w Warszawie. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

— Zabity bagnetem. W folwarku Osó- 
wek gm. liskiej przez nieustalonych spraw- 
ców został zabity bagnetem 36 letni Włady- 
sław Boczkowski. Dochodzenie w toku. 

— Obława. W nocy na 22 b. m. pod- 
czas obławy w mieszkaniu Chaima Tontaka 
(W. Pohulanka 2) i Mowszy Feidman (Ja- 
giellońska 3) znaleziono 9 kig. tytoniu łotew* 
skiego. Sprawców aresztowano, tytoń zaś 
skonfiskowano. 

„— Skradzione ubranie. Z mieszkania 
Gitli Bruk (Antokol 130) za pomocą otwar- 

cia Sri skrądziono ubranie wartości 

w. ubiegłym miesiącu br. zawdzięcza- 
jąc czujności i bystrości kierowniczki 
agencji pocztowej Wiłno 8 p. Janiny 
Jenczyk-Tolloczko, została zatrzymana i 
oddana do rąk władz policyjnych fał- 

— M. Lichtmacherowi skradziono bieli- 
znę wartości 700 zł. 
R2ODOOZRODOZOPRAORUROONANOCAGNANEJ 

Obwieszezenie. 
Aukcjonista Izby Skarbowej w Wilnie 

Chasień Śmajkiewicz, na zasadzie art. 1027 
i 1030 U. P. C. tudzież $ 33 instrukcji, o 
przymusowem ściąganiu państwowych po- 
datków i opłat, z dnia 17 V 1926, (Dz. Urz. 
Min. Sk. Nr. 15) podaje do wiadomości 
ogólnej, iż w dniu 29 VII 1927 r. o godz. 
10-tej i pół rano w lokalu Państwowej 
Wytwórni Wódek Nr 6, przy ul. Ponarskiej 
Nr 63 w Wilnie, odbędzie się sprzedaż z 
licytacji niżej wymienionych ruchomości, 
należących do b. fabryki wódęk -—T-wa 
Poznańskiego, celem pokrycia zaleglošci 
podatkowych: szafa ogniotrwała, maszyna 
do pisania i urządzenie fabryki wódek, 
oszacowanych na sumę zł. 5.259, 

Aukcjonista Wileńskiej Izby Skarbowej 

(—) Chasień Smajkiewicz. 

PKO. należąca do zorganizowanej 
szajki fałszerzy operującej we wszyst- 
kich okręgach dyrekcyjnych Państwa 
Polskiego. Ponieważ „ujęcie fałszerzy 
książeczek oszczędneściowych ze wzglę 
du na wyrafinowany plan ich działa- 
nia natrafiło ną duże trudności, prze” 
to Pocztowa Kasa Oszczędności na 
wniosek iuf. Dyrekcji udzieliła p. 
Janinie Jenczyk-Tołłoczko nagrody 
pieniężnej w kwocie 500 zł. za samo- 
dzielne spowodowanie ujęcia wspom- 
mianej fałszerki, PKO. iw Warszawie 
udzielać będzi: nagród pieniężnych 
urzędnikom poczłowym, którzy przy- 
czynią się do przychwycenia jeszcze 
innych członków wspomnianej szajki 
fałszerzy. . 

— (c) Wypłata rent inwalidz- 
kich i zaopatrzeń emerytalnych — ojoVI. 

pracy kapłańskiej. 
2) godz. 12.45—zbiórka delegacyj wszyst- 

kich stowarzyszeń, związków i organizacji 
oraz osób poszczególnych w Sali Pałacu, 
poczem odbędzie się uroczysty akt wręczenią 
Pania gowego adresu w mieszkaniu Ks. Bi- 
skupa. 

Prezydjum Komitetu jednocześnie za- 
wiadamia, iż ostatnie posiedzenie Komitetu 
Ogólnego odbędzie się dziś o godz. 19 w 
Wielkiej Sali Konferencyjnej Urzędu Woje- 
wódzkiego, na które uprasza się o przybycie 
wszystkich uczestników zebrania organiza- 
cyjnego, oraz te wszystkie osoby, które ży- 
czą sobie przyjąć udział w obchodzie. 

Osobne zaproszenia rozsyłane nie będą. 

Olbrzymi pożar pochłonął wieś Ziemey. 
Mieszkańcy widząc, że wysiłki ich są 
bsezsilne uciekli ratując jedynie ubra- 
nie i pościel. Pożar szalejący  kiłka- 
naście godzin strawił dwadzieścia dwa 
domy mieszkałne oraz zabudowania 
gospodarcze z wszystkięm cg się w 
nich znajdowało. Jak wyjaśnione do- 
tąd,w płomieniach zginął koń i dwie 
mwce. Na szczęście wypadku z ludź- 
mi mie było. Wysakość strat i przy- 
czyny pożaru dotychczas nie wyjaś- 
niono. ! 

Praktykant pocztowy aresztowany jako poszlako= 
wany 0 szpiegostwo. 

nawiązać kontakt z wywiadem so- 
wieckim celem infarmowania go o 
połączeniach telefonicznych i telegra- 
ficznych oraz o rozmieszczeniu wojsk. 
Przypuszczalnie dla tego celu Kon- 
dratowicz postarał się o przyjęcie do 
urzędu pocztowego, co ułatwiało mu 
zdobywanie materjału. 

Mieszkaniec Wawra—krasnoarmiejcem, 
sowo w armji sowieckiej, a obecnie 
pragnie powrócić da rodziny. Libo 
przesłany zostanie do swego Starast- 
wa, gdzie po wypełnieniu formalności 
otrzyma dokumenty. 

  

Ze świata. 

— Sensacyjne nawrócenie na 
katolicyzm w. Norwegji. Siedmiu 
biskupów łuterskich, Parlament nor- 
weski i minister spraw religijnych za- 
wikłali się w spór, powstały z powo- 
du przejścia na katolicyzm jednego z 
najwybitniejszych norweskich pedago- 
gów, profesora Larsa Erkelanda. Nie- 
dawne wyświęcenie na kapłana syna 
ambasadora norweskiego we Wło- 
szech i nawrócenie. znakomitej autor- 
ki Sigridy Uaset, przyczyniło się rów- 
nież do wywołania znacznego niepo- 
koju w kraju: Nawrócenie profesora 
Erkelanda z Spory, znim 
jest on założycielem i prezydentem 
pewnego łoBiski szkoly ais 
ckiej w Voss, subwencjonowanej przez 
państwo. Jeden z członków parlamen- 
tu w czasie dyskusji budżetowej 
wniósł zapytanie, tyczące się dalszego 
subwencjonowania szkoły, której prze- 
wodniczący przeszedł na katolicyzm. 
Profesor Erkeland oświadczył, że zo- 
stawi chętnie nauczanie religji innym, 
że obiecuje nie interwenjować w tej 
sprawie, ani nie prowadzić propagan- 
dy katolicyzmu. Kiedy tę sprawę su- 
bwencji przedstawiono siedmiu bi- 
skupom  luterskim, czterech oświad- 
czyło się zajej przerwaniem, a trzech 
za jej dałszem udzielaniem. Wszyscy 
jednak uznali wielkie zdolności prof. 
Erkejanda. Minister spr. religijnych 
przychylił się do zdania, że subwen- 
cji przerywać nie należy, zostawił jede 
nak decyzję parlamentowi. 

— Skuteczność radjogończych 
listów. Pewien węgierski poborca 

„, uważał za wskazańe zniknąć, po po- 
pelaieniu szeregu nadużyć, z Buda- 
pesztu i schronić się na dalekiej wsi 
gdzie spokojnie korzystał ze skradzio 
nych pieniędzy, Pewnego dnia właś. 
cicieł oberży, w której defraudant zae 
mieszkał, uruchomił w jego: obęcnoś- 
ci radjostację odbiorczą, która ob: 
wieściła słuchaczom, że policja sto- 
łeczna poszukuje nięuczciwego po 
borcę, dokładnie też zaraz opisanego. 
Efskt tej niespodzianki był piorunu: 
jący — oszust został bezzwłocznie 
aresztowany. 

— Nowy aeroplan transatlan: 
tycki. inżyner Rumpler, znany kome 
strukior asroplanów i automobilów, 
buduje obecnie olbrzymi aeroplan 
wediug nowego wzoru. Aparat 
ten o wielkich rozmiarach, będzie 
mógł unieść 130-pasażerów, 35 ludzi 
załogi i 6000 kilo bagażu, szybkość 
lotu przewidziana jest na 200 klm. 
na godzinę, czyli, że podróż z Eu- 
ropy do Ameryki trwałaby tylko 37 
godzin. Budowa atropianu potrwa 5 
lat. 

— Człowiek, który stracił pa: 
mięć. Przed czterdziestu laty w ame- 
rykańskiem miasteczku Minneapolis 
dwunastoletni wówczas chiopiec pod- 
czas zabawy w ogrodzie miejskim 
został uderzony kamykiem w głowę 
przez swego towarzysza i stracił przy- 
tomność, nie mógł przypomnieć So" 
bie ani swego nazwiska, ani żadnego 
szczegółu ze Swej przeszłości. Zaira. 
cił pamięć o wszystkiem, ce się wy- 
darzyło do chwiń odzyskania przez 
niego przytomności. 

Przed kilku tygodniami na statku 
Phionia jechał starszy jegomość, 
poddany angielski, mający przy So- 
bie paszport ma nazwisko Alberta 
Mayfielda. Siedział on na pokładzie 
przysłuchując się koncertowi radjo- 
wemu. Nagle dostał gwałtownego 

i panowało ogólne zadowolenie. - Ta przez P.K.O. Dyrekcja Poczi i Te- veoaovevesodesenasseeeevancazsasa krwoioku i stracił przytomność, Lž-
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karz okrętowy pośpieszył mu natych- 
miast z pomocą. Chory odzyskał 
dopiero przytomność po dwudziestu 
czterech godzinach, łecz rzecz dziwna 
nie mógł przypomnieć swego nazwi- 
ska. Wydało mu sią bardzo dziwne, 
że znajduje się na statku i zupełnie 
zapomniał o celu swej podróży. Nie 
mógł również podać ani swego na- 
zwiska, ani miasta z którego pocho- 
dzi. Jednem słowem zapomniał o 
wszystkiem co się zdarzyło w ciągu 
ostatnich czterdziestu lat, 

Natomiast przypomniał sobie, że 
się nazywa Albert Courney i zapytał 
się lekarza, gdzie się znajduje przyja- 
ciel jego Robert Blache, Przecież roz- 
stał słę z nim przed kilkoma godzi: 
nami w parku miejskim. Robert Bla- 
che rzucił właśnie na niego kamie- 
niem. Podał przy tem bardzo dekład- 
mie imiona swych rodziców. Ojciec 
jego by! prciesorem w Minneapolis 
matka Angielką. Opowiadał szczegó- 
łowo o swych studjach gimnazjal- 
nych. Ze zdumieniem usłyszał od le- 
karza okrętowego, że była wielka 
wojna światowa i nie chciał wierzyć, 
że królowa Wiktorja: już umarła. 
Przeraził się niezmiernie gdy następ- 
nego dnia, dojeżdżając de wybrzerzy 
angielskich, sposirzegł aeropłan. Nig- 
dy [jeszcze czegoś podobnego nie 
widział, 

Przewieziono go do Londynu i u- 
mieszczono w pewnem sanatorjum. 
Lekarze stoją przed ciekawą zagadką 
psychologiczną. 

— «Przyjaciel ślepych». Takie miano 
posiadał zmarły przed kilku dniami w wie- 
deńskim instytucie dja ciemnych dr. Leon 
Rozenstein, który całe swoje życie poświę- 
cił opiece nad niewidomymi, co było tem 
większą jego zasługą, iż sam on utracił 
wzrok mając lat 27. Nie przeszkodziło mu 
to jednak zajmować się medycyną i nawet 
objąć kierownictwo Domem dla Ślepców w 
Kairze, wynależć specjalną pisownię arab- 

_ ską, umożliwiającą czytanie tym, których 
oczy nie widzą, wyuczyć się doskonale 8-iu 
języków bboy się osobiście wydaniem peł- 
nego tekstu Nowego Testamentu oraz Kora* 
nu. Po skasowaniu przytułków w Egipcie 
wiócił dr. Rozenstein do rodzinnego Wied- 
nia, gdzie wziął na siebie obowiązki dyrek- 
tora tamtejszego Instytutu dia ociemniałych, 
opiekując się swoimi towarzyszami niedoli 
z niesłychanym zapałem i troskliwością. J 

— Rozwój prasy w Japonji. W roku 
1872, gdy Europa miała już szeroko rozwi- 
NAA DR2Ą, założył pewien Anglik w Japo- 
nji pierwszy dziennik «Niszin-Szinpirel». Dziś 
w pięćdziesiąt pięć lat później stoi Japonja 
po Ametyce 1 Angiji na trzeciem miejscu co 
<do nakładu swoich pism. Rozwój ten jest 
tem dziwniejszy, że pisma japońskie, nawet 
urzędowe, podlegają bardzo surowej cenzu- 
rze. Przyczyny tak szybkiego rozwoju są 
awojakie: E. pierwsze niezmiernie mała 
liczba analfabetów, wykraczająca zaledwie 
gerai trzy procent, po drugie tkwiąca w 

apoficzykach chęć wiedzy. Lud japoński 
pragnie mieć wiadomości o wszystkiem, co 
się dzieje na świecie, W Japonii jest bar- 
dzo wielu ludzi o wszechstronnem wykształ- 
ceniu, obznajomionych z najnowszymi zdo- 
byczami kuliury i nauki, a większą Część 
swych wiadomości czerpią oni z prasy. Nad- 
uwyczaj niskie ceny umożliwiają szerokim 
masom kupowanie dzienników. Lepiej sytu- 
owani abonują dwa do trzech pism. 

Szczególnie obficie zaopatrzone są ja- 
pońskie pisma w feljetony różnego rodzaju. 
Nowelki (często tłomaczone z europejskich 
języków), pogadanki naukowe, utwory lite- 
rackie są ak liczne, jąk w świątecznych eu- 
ropejskich numerach, wydawanych kilka ra- 
zy do roku. Pisarzy swoich i poetów zna 
Japończyk doskonale, dzienniki bowiem dają 
szczegółowe biograije i anegdoty z życia 
swoich wybiiunych ludzi. Japończyk Ceni 
wysoko skarby swej literatury, a o pisarzach 
mówi z dumą i szacunkiem. Prócz utwo- 
rów literackich muszą być w każdem pismie 
japońskiem dwa albo trzy odcinki z dłuż- 
szemi powieściami u! treści sensacyjnej. 

Pod względem politycznym zachowuje 
prasa japońska bez różnicy poglądów ton 
zawsze bardzo spokojny, nie uciexa się ni- 
gdy do napaści osobistych, szczególnie czu- 
łą zaś jest na ogólne potrzeby społeczne. 

Wspomnieliśmy na początku o ostrej 
cenzurze, obowiązującej w Japonji. Przepisy 
Cenzuralne przewidują, że naczelny redaktor 
musi składać wysoką kaucję na ewentualne 
przewinienie prasowe, ponadto nieraz bywa 
skazywany na karę aresztu, o której rozstrzy- 
gają władzę policyjne. Niemniej jednak są 
dzienn.karze na równi z nauczycielami w 
wielkiem poważaniu u ludności. 

_ Ogółem jest w Japonji 1240 pism co- 
dziennych o nakładzie przekraczającym sie- 
dem miljonów numerów. Ponadto wielka 
ilość miesięczników, dwutygodników i tygod- 
nisów, często o wysoce artystycznych ilu- 
stracjach. 

Podczas gdy na początku rozwoju prasy 
w Jsponji przeważały pisma w języku an- 
gleisuim o tyle teraz zanikają one prawie 
zupełnie, a o ile są, to nie mają większego 
znaczenia. 

— Klub nieuznanych drama- 
turgów. Do szeregu klubów, w ja: 
kie obfituje stolica W. Brytanii, przy- 
bywa rowy, narazie będący niewąt- 
pliwie unikatem. Członkiem tego klu- 
bu zostaje każdy autor dramatyczny, 
który będzie mógł dowieść, że utwór 

Córka Krasina księżną. 
jedna z córek zmarłego komisarza 
sowieckiego i kierownika skarbu Le- 
onida Krassina. po którym pozostał 
w spadku roajątek wartości 60 miljo- 
nów rubli w złocie, zaręczyła się nie- 
dawno w Paryżu. Szczęśliwa spadko- 
bierczyni miljonów wychodzi zamąż 
za księcia Laroche-Foucauld, mężczy- 
znę już starszego, który właśnie roz 
wiódł się z śwą pierwszą żoną. 

lub przyszłej księżnej a obecnie 
córki proletarjusza odbędzie się w 
ścisłem gronie rodzinnem na zamku 
księcia położonym we Francji połud- 
niowej. Z Paryża zawezwano malarzy 
i mistrzów sztuki stosowanej, by 
wnętrze zamku księcia odświeżyli. 
Zamówiono nowe urządzenie, a po- 
kój sypiałny młodej pary wyposażo- 
no w meble wręcz królewskie. 

Tradycja domu książąt Laroche- 
Foucauld wymaga,by zašlubiny odby- 
waly się Zz jak najwigkszym  przepy- 
chem kaplicy zamkowej pod balda- 
chimem z róż. Po uroczystości ślub- 
nej odbędzie się wesele, na które za- 
proszeno członków redów arystokra- 
tycznych z całej okolicy. 

Wiadomość o tych zaręczynach 
wywołała w poselstwie sowieckiem w 
Paryżu wielkie poruszenie. Niewiado- 

mo jeszcze, czy Ludmiła Krassin za» 
prosi na swój ślub i Posła Rakow- 
skiego. On to bowiem kopał dołki 
pod Krassinem, spowodował jego od: 
wołanie z Londynu i byłby go posta- 
wił pod sąd w Moskwie, gdyby 
śmierć nie była ocaliła Krassina przed 
zemstą Centralnego Komitetu, Od te- 
go czasu rodzina Krassina bojkoto- 
wała posła sowieckiego w Paryżu. 

Zmarły komisarz ludowy  Krassin 
składał swój zaoszczędzony pieniądz 
w bankach zagranicznych, bo do ro- 
syjskich banków nie miał zaufania i 
przeczuwał, że Sowiety skonfiskują 
mu majątek w chwili gdy stanie 
przed sądem. A Krassin uc+odził już 
dawno za bogatego człowieka. W 
czasie wojny spekulował, był wów- 
szas przedstawicielem firmy Siemens 
i Schutkert w Petersburgu, a uzyska» 
ny pieniądz odkładał w bankach 
szwajcarskich i angielskich. Potem, 
gdy znalazł się zagranicą, nie gardził 
spekulacją, która mu przyniosła pięk- 
ne zyski. Usiłowania rządu sowiec- 
kiego zagarnięcia majątku Krassina 
spełzły na niczem, bo Mrassin nie 
lokował pieniędzy na własne nazwi- 
sko, lecz na imię żony i dzieci. 

Z całej Polski. 

— Znakomty gość z Kanady. 
Bawiący obecnie w Polsce prof. Wiliam 
Caldwelł jest z pochodzenia Szkotem 
który po bardzo świetnej karjerze u- 
niwersyteckiej został pierwszym asy- 
stentem profesora ma uniwersytecie 
edynburskim. Następnie powołany zo- 
stał na stanowisko lektora przy uni- 
wersytecie amerykańskim, a w roku 
1904 na swe obecne bardzo poważne 
stanowisko—szefa wydziału filozoficz- 
nego na uniwersytecie M'Gili w Mon- 
trealu. 

W mlodości swej studjował na 
uniwersytecie w Edynburgu oraz w 
Cambridge, później we Francji i Niem- 
czech. ' 

Od czasu udania się do Kanady 
prof. Caldwell wiele mówił i pisał 
o filozofjij peństwa Brytyjskiego, o 
jego całokształcie i a... odda- 
nych dominium i światu. czasu 
wojny mówił i pisał wiele na temat 
odbudowy Europy i imperjum Brytyj- 
skiego. W roku 1922—3 uzyskał od 
uniwersytetu roczny urlop celem 
przestudjowania warunków — Апе!! 
i Europy Środkowej. W  ro- 
ku 1922—3 miał odczyty prawie we 
wszystkich |ważniejszych uniwersyte- 
tach W. Brytanji, poczem zwiedził 
Francję, Szwajcarję, Włochy, Austrię, 
przejeżdżając kilkakrotnie przez Niem- 
cy. Gdy dowiedział się, jaką ważną 
role gra Polska w powojennym ustro- 
ju Europy, przybył z własnej inicjaty- 
wy do Warszawy. Po raz pierwszy 

jego został na premjerze wygwizdany, 
Członkostwo honorove zaś przypa- 
dnie w udziale temu antorowi, które- 4 
go utwór wywołał taki skandal, że 
publiczność zażądała zwrotu pienię- 
dzy za bilety. 

— Eksperymentalna stacja ra- 
djofoniczna.  Piuskie ministerjum 
oświaty zamierza w krótkim czasie 
utuchomić stacje badań radjofonicz- 
nych przy Akademji muzycznej w 
Berlinie, Będą tu prowadzone elek- 
tryczne, fizyczne i akustyczne bada- 
nia w kierunku zdobycia wiadomości, 
co i jak trzeba robić, aby produkcję 
muzyczną w łączności z możliwościa- 
mi technicznemi radja tak skojarzyć, 
aby w odbiornikach można było 
osiągnąć najwyższe wrażenie artystycz- 
ne. Z tych badań dadzą się niewąt- 
pliwie wysnuć wnioski, które będą 
bardzo korzystne dla procdsu nadaw* 
czego produkcji muzycznych. Dalsze 
próby mają się rozciągać na możli- 
wie  nmajkorzystniejsze rozstawienie 
instrumentów przed mikrofonem. Pod- 
dane będą także badaniom, dawno z 
użycia wycofane instrumenty minio- 
nych wieków. Na polu fonetyki mają 
być zbadane różne sposoby mówie- 
nia. Za pomocą Specjalnych przyrzą- 
dów graficznych wstawienych w mi= 
krofon, mówca będzie mógł na ry- 
sunku wszystkie błędy swojej mowy 
zobaczyć odpowiednio i korygować, 

był wraz z żoną w Warszawie w r. 
1925; zeszłego zaś ;lata 1926 r. prze» 
prowadził gruntowne  studja nad 
kwestją gdańską i korytarza gdań- 
skiego. 

W r. 1923 prof. Caldwell otrzy» 
mał od Francji tytuł oficera akademii 
w uznaniu jego pracy nad unifikacją 
łudności francuskiej i angielskiej w 
Kanadzie, zaś w maju r. b. od rządu 
polskiego — krzyż komandorski or- 
deru Polenia Restituta. 

— Budowa „nowego Chorzo- 
wa*. Budowa Państwowej Fabryki 
Związków Azoiowych w Tarnowie, 
zwanej «Nowym Chorzowem», postą: 
piła znacznie naprzód. Po wykończe- 
niu planów i kosztorysów stałych 
zabudowań fabrycznych, rozpoczęto 
pierwsze roboty, mające na celu do- 
prowadzenie do fabryki bocznicy ko- 
lejowej, wzniesiono szereg budynków 
prowizorycznych, wreszcie, założono 
już pierwsze fundamenty pod budyn- 
ki, które wejdą do kompleksu przy- 
sżłej fabryki. Słowem roboty posuwa- 
ja się w takim tempie, aby w końcu 
roku 1929 można było podjąć pro- 
dukcję. 
Jak wiadomo „Nowy Chorzow“ 
stanie na terenie dóbr Swieczków, 
r zarezerwowano dia fabryki 50 

la. W pierwszym okresie swej pracy 
fabryka produkować będzie około 60 
опп amoniaku. 

SMOG GOZOGI zo E 
Gęgie! Drzewny 

do samowarów i żelazek 

Gazownia 
Wilno, ul. Ciasna 5, tel, 713. 
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PLAGA LETNIA!!! 
Muchy, pchły, komary, 
meszki... we dnie i w no- 
cy nie dają nikomu spo- 

koju ani snu. 
Nie reklamą lecz fak- 

tem jest, że oryginalny 
proszek japoński <Katol> 
w przeciągu 20 minut wy* 
tępia wszystkie owady w 
mieszkaniu. 

Uprasza się wypróbo- 
wać, a za dobrą poradę 
wszyscy zostaną wdzię- 

  
czni, a“ 

Zatrute owady są nie. © "4 
szkodliwe dla ptactwa do- #4 % 
mowego, 

<Katol» żądać w składach aptecznych 
1 i aptekach. 
    

  

  

Dzis Deus, 
wyświetlane film 
Ernest Torrence 

Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 

Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5) 

® 
® 
e 
® balkon — 30 

Rejestr KitmdloWY. 
Do Rejestri Handlowego Działu A Sądu Okręgowe- 

go w Wilnie wciągnięto pod Nr. Nr. 

dn. 14 lipca 1927 r. 

6622. 1 <Kopilowicz Oszer> w Dołhinowie, sklep spożywczo- 
alanteryjny. Firma istnieje od 1925 r. Właściciel Kopilowicz 
szer, zam. tamże. 925—VI 

6623 I. «Polaczek Sora» w Lidzie. Wismonty 3, Sklep 

spożywczy. Firma istnieje od 1926 r. Właściciel Polaczek Sora 

zam. tamże. 926—VI 

6624 |. «Przędzalnia Salitana i Jechylczyka spółka 

firmowa». Pracownia wyrobów sukna domowego. Siedziba m. 

Widze, pow. Brasławski. Firma istnieje od 6 lipca 1927 r. Wła- 

ściciele zam. w m. Widze Izaak Salitan i Gutman Jechylczyk. 
Spółka firmowa, zawarta na mocy umowy z dnia 2 lutego 

1927 roku na czas do dnia 3 lutego 1935 r. Zarząd należy do 

obydwóch wspólników. Wszelkie zobowiązania, kontrakty, umo- 
wy, akcepty, weksle i plenipotencje winny być podpisywane 

przez obu wspólników łącznie. 927—VI 

6625 |. <Rozenbium Abram> w Wilnie ul. Żydowska 3, 
sprzedaż bułek. Firma istnieje od 1900 r. Właściciel Rozen- 

blum Abram, zam. tamże. 9 

6526 |. «Rybak Dwejra> w Raduniu pow. Lidzki, rklep 

kotonjalny i galanterji. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel 

Rybak Dwejra, zam. tamże, 929. 

6627 1. <oworabowiee tai w LEK 

. Bieniakonie, sklep spożywczo-towarowy. Firma istnieje ot 

1027 Poka. Właściciel Fswsrobowicz Józef zam. tamże. 930—VI 

gr. 

  

6628 1. <Tachanowo Boruch Wileński i S-ka» Młyn 

motorowy w Lidzie ul. Krupowska 15; Firma istnieje od 1927 r. 

Właściciele zam. w Lidzie przy ul. Krapowskiej 13: Boruch 

Wileński i Szmuel Wileński. Spółka firmowa, zawarta na mo- 

cy umowy z dnia 2 marca 1927 r. na czas nieokreślony. Do 

podpisu w imieniu spółki uprawniony jest samodzielnie Bo- 

ruch Wileński. % 931— 

Do Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Wilnie 

działu B wciągnięto: pod Nr. 

w dn. 14-VII 1927 r. 

362 1. «Biuro parcelacyjno-meljoracyjne ROLA spół- 

ka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wilno ul. Wileńska 25. 

Parcelacja majątków i meljoracje rolne. Firma istnieje od 5 

lipca 1927 r. Kapitał zakładowy 3000 zł. podzielony na 3 udzia- 

ły po 1000 zł. każdy całkowicie wpłacone. Zarząd spółki sta- 

nowią zam. w Wilnie: inż. Tadensz Stulgiński —przy ul. Do: 

broczynnej 2-a, inš. Justyn Cywiński przy ul. Letniej 9 i Wi- 

told Bagieński przy ul. S-to Filipskiej 15. Wszelkie zobowią- 

zania, umowy, weksle, czeki, żyro na wekslacu, pełnomocni- 

ctwa, akty notarjalnie i hipoteczne w imieniu spółki podpisu: 

ją dwaj zarządcy łącznie pod stemplem firmowym. Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością zawarta na mocy aktu ze- 

znanego przed Janem Klottem, Notarjuszem prz Kancelarji 

Hipotecznej Sądu Okręgowego w Wilnie w dniu 5 lipca 1927 r. 

na czas nieograniczony. 918—VI 

Dział A dodatkowy: 
265 il. Firma «A i G. Gurewicz spółka firmowa» zmie- 

nia się na <Hirsz Gurwicz» Właścicielem firmy jest Hirsz Gur- 
wicz. Aron Gurewicz (Gurwicz) zbył prawa swoje do przed- 
siębiorstwa na rzecz wspólnika swego Hirsza Gurwicza. 

: 910—VI 

6617 1. «Sternberg Michał» w Wilnie, uł. Magdaleny 4, 
skład aptecznych i chemicznych towarów. Firma istnieje od 
1927į roku. Właściciel Sternberg Michał, zam tamże. 920—VI 

  

  

6618 |. <Kowarski Załman w Wilnie ul. Węgierska 25, 
sklep galanterji i bławatny. Firma istnieje od 1927 roku. Wła- 
ściciei Kowarski Załman, zam. tamże 921—VI 

6619 i. «Reprezentacja browaru Okocimskiego Jana G6- 
{га па Wileńszczyznę Salomoni Leon Wohlmanowie i inż. Ja- 
kób Chomet S ka» Przedmiot hurtowy skład piwa. Siedziba 
Wilno, ul. Piłsudskiego 26. Firma istnieje od 16 maja 1927 r. 
Wspólnicy: Leon Wohiman zam. we Lwowie przy ul. Podle- 
skiego 5. Salomon Wohlman w Wilnie ul. Pilsudskiego 26 
i Jakób Chomet.w Wilnie przy ul. Piłsudskiego 2. Spółka fir- 
mowa zawarta ma mocy umowy z dnia 16 maja 1927 r. na 
czas nieograniczony. W imieniu spółki a są Rar 

—Vl | dwóch wspólników pod stemplem firmowym. 

6620 |. «Bojarski Herszko> w Lidzie, ul. Rynek 26, 
Sklep różnych naczyń. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel 
Bojarski Herszko, zam. tamże. 923—VI 
  

6621 I. «Kac ;Jewzel» w Dołhinowie, sklep skór. Firma 
istnieje od 1926 roku. Właściciel Kac Jewzel, ye tamże. 

4—VI 

      
     

  

„„Za kulisami życia 
T Alna Q. Nilsson. Nad 

12) „WIELKA PIEKARNIA» w 1 akcie. A 
g. 4-ej, w soboty od g. 5:ej, w inne dnie od g. 6. Ceny biletów: parter — 60 gr., 

sa diallla/ 

W rolach głównych: 
rogram: 1) <SPORTY ZIMOWE» w 1 :kcie. 
oczątek seansów: w. niedzielę i święia 

w 8 ака 

od 

  

T
 

MOZE CZEŻEAZSEA 03 29 ZEP 
Sąd Okręgowy w Wilnie, 

I Wydział Cywilny, obwieszcza, że na 
żądanie Stanisława Maleckiego, decyzją z 
dnia 9 grudnia 1926 r. postanowił: Unie- 
ważnić następujące tytuły na okaziciela: 
biiet 2 pożyczki serji 16539/49 nominalnej 
wartości 100 rb. z kuponami na 1 marca 
r. 1916, 5 biletów Wil. Banku Ziemskiego 
(listów zastawnych) po 1.000 rb. serji 8 
Nr Nr 43238, 40010, 40027, 73182, 73183, 
dwa listy zastawne tegoż Banku po 500 rb. 
serji 10-ej Nr 028255 i serji 14-ej Nr 032412 

   
TS 

oraz dwa listy zastawne tegoż Banku po 
100 rb. serji 27 Nr. 
Nr 068294 (Nr Spr. Z. 

06118 i serji 33 
412/23), 8 VI. 

„Bo |- 

  

kój 
jasny do wynajęcia, na Zwie- 4 

rzyńcu, (Koło mostu). 

Oferty w adm. «Słowa» pod 1. К, 

    

   

  

z kilkuletnią praktyką 
w dziale męskim 
przyjmie bosadę od 
zaraz. Poczta Radom, 
letnisko Jedlnia Jan 

Reczto. 

Buchalter 
z długoletnią praktyką 
w zakresie księgo- 
wości bankowej, prze- 
mysłowej i handio- 
wej poszukuje pracy. 
Może na "A ‚ щ 

г 10, ш. 1 Nasza, d. 

Poszukuje 
się dwóch pokoi z 
kuchnią. Zgłoszenia 

do adm. «Słowa». 

  

  

POTRZEBNE 
od 1 sierpnia 2 ume- 
blowane pokoje z 

używalnością kuchni, 
możliwie w centrum. 
Ealomenia listownie, 
lub osobiście od 12—2, 
ul. 3-90 maja 7 m. 8 
[parter na lewo) J. R. 
  

MIESZKANIE, 
możliwie w cent- 

rum miastą poszuku, 
Zgłoszenie sub. J „T. 
do adm. «Słowa». 

OB!ADY 
dla inteligencji w 
domu prywatnym 
smaczne, obite na 
mašle, Gimnazjalna 6, 

m. 16, 1[ piętro. 

Šiu OWE 
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1997 NOWOSG SEZONU 1997 
NIEZAWODNY NABÓJ 

„POCISK” 

ZY ZEN FIBAK 0 

ŁODY 
ABSOLWENT 
Panstwowej 

Szkoły Handlowej, z 
praktyką biurową, po- 
sładający gruntowną 
znajomość księgowości, 
(system amerykański, 
włoski, komisowy, 

fabryczny i Taylora) 
korespondencji handlo: 
wej, piszący na ma- 
szynie z szybkością 
135 uderzeń na mi- 
m usilnie _ prosi 
W.P.P. o zaofiarowa- 
nie jakiejkolwek posa- 
dy biurowej, może 
być na wyjazd, Ła- 
skawe załoszenia pro- 
szę skierować do adm. 

«Słowa» pod 
<Zdoiny 10». 

Kupię fortepjan 
mały, krzyżowy w 
dobrym stanie. Zgło- 
szenia do czwartku 
włącznie, ul. Kolejo- 
wa 17, m. p. Łaguny. 

STUDENCI 
ych semestrów 

Politechniki War- 
szawskiej, c2lonko- 
wie Akad. Koła Wil- 
nian w Warszawie 
przygotowują do kon- 
kursowych egzamlnów 
na Politechnikę Warsz. 
Zapisy inform.: zaułek 
Bernardyński 3 m. 8, 
godz. 14—16 codzien. 

Bezinteresownie 
poszukuje ma wieś 
do 1-go września 

nauczycielka, * zajęcia 
z dziećmi,  Arsenal- 

ska 6—1. 
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POTRZEBNA 
NAUCZYCIELKA 

wychowawczyni na 
wyjazd do dwojga 
dzieci, lat 7i 8. Mm 
przygotować dzieci da 
wstępnej klasy i opie” 
kować się niemi. 
Chcę osoby starszej, 
Zgłaszać się osobiście, 
Uniwersytecka 2 m. 1, 
lub  fistownie pod 
adresem  Oszmiana, 
Murowana Oszmianka 
Zahorska.  Pożądana 
znajomość francus! iego 

OSOBA 
z dobrej rodziny (P.P.) 
znajdująca się bez 
środków do życia, 
prosi o łaskawe za* 
ofiarowanie pracy, 
tylko za utrzymanie i 

mieszkanie. 
Łaskawe  zaofiarowa» 
nie: Zawalna 5 m. 5. 
  

Gebulki narcyzów 
PEŁNYCH 

w wielkiej ilości do 
poż rę oe Šią 
mo maj, 
Sętowinje ‘ 

Tukaltowas 

gublono książecze 
kę wojskową 
wyd. przez P,K. 

U. Święciany, na imię 
Michała Czerniawskie- 
go, zam, w  zaść. 
Janowo, gm. Duksztaf- 
skiej, pow. Święciaf: 
skiego. 

  
  

  

  

Poszukuję 
POSADY BONY 
z szyciem do dzieci, 
od lat 3. Mogę zająć 
się gospodarstwem. 

Zgodzę sięna wyjazd. 

OR: pass A mies: r. Chrysti 
dla J. w e 
  

KUPIĘ DOM 
z niedużym placem w 
Oferty, 1500 dolarów. 

e! Oszę Skiero- 
make BOGU Rekla- 

mowe, Garbarska 1, 
pod «Dom». 

  

utynowana na- 
R uczyciejka i biu- 

rowa  piacow- 
niczka poszukuje po- 
sady _ nauczycielki 

względnie zajęcia w 
biurze. Zgadza się na 
wyjazd na wieś. Po- 
siada znajomość języ- 
ka francuskiego, ry 
sunków i muzyki. 

Łaskawe oferty: ul“ 
Kalwaryjska 1 m. 11. 

Dr. 6. Wolison 
weneryczne, _ moczo0- 
p'ciowe i skórne. ul 
Wileńska 7, tel. 1067, 

  
  

  

Akuszerka 
W. Smiałowska 
przyjmvje od godz. 9 
do 19. Mickiewicza 

46 m. 6. 

MZ PNG 
DOKTOR 

0, ZELDOWIGZ 
chor.WENERYCZ- 
NE, MOCZOPŁC, 

SKÓRNE 
od 10-1, cd 5-8 w, 

DOKTOR 
S.Zeldowiezowa 
KOBIECE, WENE. 
RYCZNE i ehor, 
DRÓG MOCZ. 

rz: 12- iod 46   ułi.Mickiewicza 24 
tel. 277. 
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Czy on? 
— Jeśli zechcesz zamieszkać w 

tym pałacu, — mówiła p. de Prase,— 
będziesz mogła zająć pokój swej 
matki... 

G'lberta nie zaprotestowała. 
— Cóż za zmiana! — zauważył 

Jan Marenil. 
— Nic nie rozumiem, — przyzna 

ła się Gilberta ze śmiechem. Nie 
uwierzyłabym, gdyby mi to dziś rano 
przepowiedzianol... Oto jestem wyłe- 
czona ze swych obaw... 

— Ob, wyleczona.. to trochę za 
mocne słowo! 

— Niech pan nie będzie takim 
pesymistą! Chodźmy lepiej obejrzeć 
nasze posiadłościl... 

Zwiedzili górną część pałacu, pa- 
czem przeszłi do Oranżerji a z niej 
wstąpili w zieloną gąstwinę krzewów 
# drzew; tutaj przyłączył się do nich 

$с! @а pani de Prase. 
Nagle stał się fakt, który zwarzył 

radosny nastrój Gilberty. Szli aleją 
starych drzew, gdy nagle Gilberta, 
podchodząc do kamiennej ławki, na 
której marzyła często jako młoda 
dziewczynka, zapragnęła posadzić w 
pobliżu drzewko, które byłoby świad- 
kiem jej zaręczyn i pierwszego poby- 
tu Jana Marenil w Luvercy. W  cie- 
niu rosnącego opodal olbrzymiego 
platanu dostrzeżono kilka młodych 
pędów. Z łatwością można było prze- 
sadzić jedno z młodziutkich drzewek. 
Wybrano najsilniejsze, giętkie i smu- 
kłe, ozdobione zielonemi listkami. 
Jednak bez łopatki niepadobieństwem 
było wykopanie młonych korzonków. 

Lioneł zaproponował więc: 
— Zaczckajcie chwilę! Przypomi- 

mam sobie, gdzie są narzędzia ogrod- 
nicze, 

Pobegł w stronę domu. Heurie- 
bois zawołał za nim: 

— W pawilonie w pobliżu oran- 
Hieurtebois, uslužny i pełen uniżono- żerji znajdzie pan łopatki! 

— Wiem, wiem! 
— Pan hrabia ma dobrą pamięć, — 

zauważył rządca, chcąc pochiebić p. 
de Prase. 

— Ejl—zawołała Gilberta.—Daw- 
niej razem zajmowaliśmy się ogrod- 
nictwem... — Ach, cóż za śliczne 
róże! 

Róże te pozostały tu jeszczę z 
czasów pani Laval, która kochała te 
kwiaty. Na znacznej przestrzeni rosły 
blisko siebie krzaki Ślicznie ukwieco- 
ne, rozsiewające upajający aromat 
dokoła. Gilberta przyglądała się czas 
jakiś z zachwytem w oczach tym 
krzakom barwnym, poczem nie mogąc 
zwyciężyć pokusy, zbliżyła się po: 
przez wysokie trawy i podczas gdy 
Lionel przy pomocy znalezionej łopa- 
ty zabierał się do wykopywania та 
lego drzewka, dziewczyna zaczęła 
zrywać róże, Pani de Prase pomaga- 
ła jej w układaniu bukietu. Jan Mare- 
nil asystował przy pracy Lionela, 
któremu Heurtebois dawał nieśmiałe 
rady. 

1 

Lecz nagle, w chwili gdy obie 
kobiety Śmiały się wesoło zajęte pięk- 
Mu bukietem, rozległ się słaby krzyk 

lu. 
Jan Marenil drgnął; "skoczył ku 

nim błady, a z oczu jego strzeliła 
błyskawica gniewu i rozpaczy. Ujrzał 
Gilbertę leżącą ma trawie, a nad nią 
schyloną panią de Prase, przestraszo- 
ną i zdziwioną. 

Zapomniano o platanie. Lionel i 
Feurtebois skoczyli również ku Gil- 
bercie. 

Jan Marenil blady i drżący ukląkł 
przy młodej dziewczynie. 

Nikt nie rozumiał, co się stało. 
— Ach, ukłuła się! — rzekł Jan 

Marenil, ujmując  nieruchomą dłoń. 
narzeczonej. Patrzciel Ukłuła się kol 
cem róży... 

— | myślała, że to była źmijal— 
dodał Lionel.— Ale to był kolec, nie- 
prawda2? 

— Bezwątpienial 
Jan Marenil westchnął z ulgą. 
Lecz zemdlona Gilberta nie mogła 

Wydswca Bianłsław kiackiewica Redaktor w/z Czesław Karwowski; Odpowiedzialny xa ogłoszenia Zenon Ławłóski, 

odzyskać zmysłów. Spała niebszpiecz- 
nym snem, podobnym do śmierci. 
Blada jak wosk była jej twarzyczka, 
zaostrzony nagle nosek wzbudzał nie- 
pokój. Zaniepokojony znowu Jan 
Marenil zerwał się i zaczął biedz 
przęd siebie, aż zaikuął za gęstemi 
krzewami, 

— Co mu jest? Gdzie poleciał? — 
zawołała p. de Prast. 

— Dziwne — mruknął Lionel, 
Lecz Jan Marenil ukazał się zno- 

wu. Powracał biegnąc, a w rękach 
jego ujrzano miseczkę z wodą. 

Gilberta westchnęła. 
Mokrą chusteczką ešwiežyl Jan 

Marenil jej skronie. Otworzyła oczy. 
— Doskonale! Skoficzone już! — 

rzekł narzeczony. * ; 
Pouad nim, gdy pochvla! się do 

zmartwychwstającej Gilberty, skizyžo- 
wały słę spojrzenia matki i syna, by» 
ło w mich zdziwienie i wyczytałi tę 
samą myśl: 

„Skąd Jan Marenil mógł wiedzieć, 
że poza temi krzakami płynie Siru- 

myk w głębi groty, skoro mówił, 
nigdy nie był w Luwercy*P 

Gilberta otworzyła powoli oczy— 
oczy pełne snu jeszcze, jakby zaslo- 
nięte mgłą. Lecz życie powracało de 
jej źrenic i żywe rumieńce zabarwiły 
znów pobladłą twarzyczkę. Lecz uś- 
miech nie ukazał się na jej ustach. 

— Czy umrę? — zapytała cicho.. 
—Zostałam ukłuta... 

— Nie—zaprzeczył serdecznie Jan. 
Marenil,—Pani sama się ukłuła 0 ko- 
lec róży... 

Podniósł ją. Usiadła na trawie i 
przyglądać się zaczęła kolcu, na 
którym widniała kropla krwi. 

— Niech pani będzie 
spokojna, Gilberto... 

— Boże, jakaż ja jestem głupiał— 
westchnęła nagle.— Tak się przestra- 
szyłam. Bo, widzicie, to było tak, jak. 
u matmy, ten sam palec. Więc prze- 
rażenie ogarnęło mnie nagle... 

że 

zupełnie 
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